CERTUS

nieruchomości
ul. Dworcowa 3/1, 78-100 Kołobrzeg
tel/fax: 94 3548 777, tel: 604 188 671
certus@pnet.pl

oferta 524/2605/OMS
informacje podstawowe:

cena:

miejscowość:

KOŁOBRZEG

nieruchomość:

MIESZKANIE
52

pow. całkowita [m2]:

280 000 PLN
zdjęcie:

2

liczba pokoi:
informacje dodatkowe:

1985

rok budowy:
forma własności:

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE

ogrzewanie:

C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ

opis:
Przytulne, zadbane i bardzo słoneczne mieszkanie położone w Kołobrzegu na Osiedlu Ogrody, odległość do
morza około 600m, odległość do centrum około 1000m, parking strzeżony około 150m.
Mieszkanie 2 pokojowe o pow. 52 m2, usytuowane jest na II pietrze w budynku III piętrowym bez windy,
wybudowanym w 1985 roku.
Mieszkanie dwustronne, widne składające się z następujących pomieszczeń:
POKÓJ DZIENNY z pokoju wyjście na balkon o pow. ok. 5 m2 zlokalizowany od strony południowej, ściany
gładź gipsowa.
POKÓJ - SYPIALNIA: na podłodze wykładzina dywanowa, ściany gładź gipsowa, okno od strony północnej,
KUCHNIA : jasna z oknem, strona południowa, na podłodze terakota, ściany gładź gipsowa, kuchenka gazowa.
ŁAZIENKA z wc: wanna, misa ustępowa oraz umywalka.
PRZEDPOKÓJ - na podłodze terakota, ściany gładź gipsowa. Drzwi wejściowe nowe antywłamaniowe.
Wszystkie okna w mieszkaniu z pcv.
OGRZEWANIE: Ogrzewanie i ciepła woda z instalacji miejskiej.
OPOMIAROWANIE MEDIÓW: liczniki na ciepłą i zimną wodę, licznik na centralne ogrzewanie,
PIWNICA: jest - dość duża ok. 5 m2.
INSTALACJE DODATKOWE: Domofon, Telewizja Kablowa Kołobrzeg,
OPŁATY DO SPÓŁDZIELNI: czynsz ok. 500,-zł / m-c (z ryczałtem na gaz, wodę z funduszem remontowym z
zaliczką na centralne ogrzewanie).
GARAŻ: możliwość wynajęcia garażu murowanego.
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LOKALIZACJA: Osiedle Ogrody ul.Bema, cicha, spokojna okolica, w sąsiedztwie plac zabaw dla dzieci, tereny
zielone, park nadmorski, liczne sklepy, apteka, przystanek komunikacji miejskiej, parking strzeżony. Odległość
do morza około 600m, odległość do centrum około 1000.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o ofercie prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy
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