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DOM NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 30 m2, pow. działki: 615 m2,
SZCZECIN, ŚRÓDMIEŚCIE
Cena 39

000 zł

Oferujemy na sprzedaż działkę ROD w urokliwym miejscu!
Powierzchnia działki wynosi 615 m2.
Na działce znajdują się dwa niezależne domki - w jednym jest zaaranżowana kuchnia, w której znajduje się
kuchenka gazowa z pełną, nabitą butlą oraz 2-ga do uzupełniania, łazienka z prysznicem oraz turystyczne WC.
W pokoju jest ogrzewanie gazowe oraz dodatkowa możliwość grzania bio- kominkiem z zapasem bio-paliwa.
Na podłodzie położone panele- domek został odświeżony
Drugi domek jest piętrowy- na parterze stoi tzw. "koza", która ogrzewa górę i dół.
Prąd- nowy panel słoneczny - gwarancja do 2023r.
Woda: studnia głębinowa + pompa marki nedmon - zakup sprzed miesiąca- również ma gwarancję.
Na działce dla miłośników zdrowej żywności znajduje się szklarnia, dodatkowo również pomieszczenie niezbędne
do trzymania sprzętu.
Sprzęt typu kosiarka, piła itp. zostaje dla nowych nabywców.
Działka jest opłacona do maja 2022r.
Polecam tę nieruchomość ze względu na położenie, metraż oraz piękny widok.
Zapraszam do prezentacji
klucze w biurze.
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*********************************************************
INWESTOR NIERUCHOMOŚCI - profesjonaliści ds. nieruchomości.
Nie znalazłeś oferty, która Cię interesuje? Znajdziemy dla Ciebie najlepszą.
ZADZWOŃ, w naszej ofercie posiadamy również niepublikowane nieruchomości.
!! Kupując z nami otrzymujesz 10% zniżki na zakupy w Leroy Merlin !!
Gwarantujemy najlepsze ceny nieruchomości.
Bezpłatnie załatwimy Ci najlepszy kredyt hipoteczny.
Bezpłatnie wycenimy Twoją nieruchomość.
Pomożemy w załatwieniu spraw spadkowych i innych sprawach prawnych.
Pomożemy w doborze ekipy remontowej i przeprowadzkowej.
Czuj się bezpieczny !!! Posiadamy ubezpieczenie OC na 1.000.000 EURO
*********************************************************
Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?
*** ZADZWOŃ 604 11 12 13 *** PŁACIMY GOTÓWKĄ *** DECYZJA W TYM SAMYM DNIU***
Kupujemy domy, mieszkania, działki, grunty.
W każdym stanie, również zadłużone, do kapitalnego remontu z trudną sytuacją prawną.

Symbol

INW29225

Symbol SWO

395407

Rodzaj nieruchomości

DOM

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Status

AKTUALNA

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

39 000,00 PLN

Cena w EURO

8 544,90 €

Cena w USD

10 069,80 $

Cena za m2

1 300,00 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat

SZCZECIN

Gmina

SZCZECIN

Miejscowość

SZCZECIN

Prawobrzeże /lewobrzeże

LEWOBRZEŻE

Dzielnica - osiedle

ŚRÓDMIEŚCIE

Powierzchnia całkowita

30,00 m2

Powierzchnia działki

615,00 m2

Powierzchnia użytkowa

30,00 m2

Forma własności działki

MIESZANE

Rodzaj domu

WOLNO STOJĄCY

Rok budowy

2000

Standard

DOBRY

Materiał ścian

CEGŁA

Liczba pokoi

3

Forma własności

INNA

Nr Licencji

147

Inwestor Nieruchomości
ul. Wacława Felczaka 11
91 489 00 54
www@inwestor.com.pl

Samanta Kiełpińska

503879695
samanta.kielpinska@inwestor.com.pl

Więcej ofert na stronie www.inwestor.com.pl

