Kfadrat Nieruchomości
ul. Stoisława 5/1
+48 603 620 615
kfadrat@kfadrat.com.pl

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 79,00 m2,
DZIWNÓWEK
Cena 799

000 zł

Oferujemy na sprzedaż 2-pok. apartament o pow. 79 m2 z pięknym widokiem na Zalew Kamieński . Składa się z
obszernego salonu w kształcie prostokąta z wydzielonym aneksem kuchennym, łazienki oraz drugiej przestronnej
sypialni. Apartament jest w pełni umeblowany i wyposażony , zlokalizowany na ostatnim piętrze apartamentowca
położonego ok. 200-250 metrów od plaży. W budynku jest winda . Przestrzeń została zaaranżowana w
najdrobniejszych szczegółach a przyjemna kolorystyka oraz wygodne umeblowanie sprawia ,że apartament jest
funkcjonalny i komfortowy .
Do wykończenia jak i do wyposażenia użyto materiałów wysokiej jakości, dzięki czemu spełni on wymagania
nawet najbardziej wymagających klientów.
Atutem oprócz doskonałej lokalizacji są niskie koszty utrzymania, ogrzewania i ciepła woda z lokalnej kotłowni.

Kfadrat Nieruchomości
ul. Stoisława 5/1
+48 603 620 615
kfadrat@kfadrat.com.pl

Podana cena jest ceną brutto i zawiera 23% VAT w pełni obliczalny .
Cena zawiera całe widoczne wyposażenie.

We oﬀer for sale 2-rooms. apartment with an area 79 m2 with a beautiful view of the Kamienski Lagoon. It
consists of a spacious rectangular living room with a separate kitchenette, bathroom and a second spacious
bedroom. The apartment is fully furnished and equipped, located on the top ﬂoor of an apartment building
located about 200-250 meters from the beach. There is an elevator in the building. The space has been arranged
to the smallest detail and the pleasant colors and comfortable furnishings make the apartment functional and
comfortable. High quality materials were used for ﬁnishing and equipping, thanks to which it will meet the
requirements of even the most demanding customers. In addition to the great location, the advantage is low
maintenance, heating and hot water from a local boiler room. The price is gross and includes 23% VAT fully
computable. The price includes all visible equipment.

Symbol

KFN20142

Symbol SWO

381188

Rodzaj nieruchomości

MIESZKANIE

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Status

AKTUALNA

Rodzaj rynku

PIERWOTNY

Cena

799 000 PLN

Cena w EURO

171 545 €

Cena w USD

181 293 $

Cena za m2

10 114 PLN

Opłaty dodatkowe

300 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat

KAMIEŃSKI

Gmina

DZIWNÓW

Miejscowość

DZIWNÓWEK

Powierzchnia całkowita

79 m2

Rodzaj mieszkania

2-POKOJOWE

Rodzaj budynku

APARTAMENTOWIEC

Rok budowy

2017

Standard

BARDZO WYSOKI STANDARD

Materiał ścian

YTONG

Typ kuchni

ANEKS KUCHENNY

Liczba łazienek

1

Droga dojazdowa

ASFALTOWA

Liczba pokoi

2

Piętro

4

Liczba pięter

4

Umeblowanie

TAK

Źródło c.w.

SIEĆ MIEJSKA

Ogrzewanie

C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ

Forma własności

WŁASNOŚĆ

Internet

JEST

Telewizja kablowa

JEST

Monitoring

JEST

Liczba miejsc parkingowych

1

Nr Licencji

6177

Czynsz administracyjny

300 PLN
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CEO Pośrednik
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