Tworóg - dom na sprzedaż
Cena: 289000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko

Janusz Jangrot

Telefon

32 2338368

Telefon komórkowy

605623700

Nr licencji

5839
j.jangrot.nieruchomosci@op.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

5839

Szczegóły oferty
Opis
Budynek mieszkalny- stan surowy zamknięty, parterowy z garażem w
budynku, posadowiony na działce o pow. 900m/2. Pow.całkowita 109m/2
w tym pow. użytkowa garażu-15.30m/2. Wysokość pomieszczeń- 2.60.Przy
głównym wejściu wiatrołap z, którego bezpośrednie wejście jest do
garażu i do pokoju dziennego. Salon połączony jest z jadalnią i ma
bezpośredni dostęp do otwartej kuchni ze spiżarnią. Pokój dzienny
posiada wyjście na ogród. We wschodniej części domu znajduje się
garaż jednostanowiskowy z przylegającą kotłownią. W głębi domu w
strefie nocnej znajdują się trzy pokoje z łazienką i małym sanitariatem.
Pokoje mają wyjścia na zewnątrz. Z korytarza można wyjść na przestrzeń
poddasza nieużytkowego poprzez schody strychowe. Okna, drzwi
zewnętrzne oraz brama garażowa posiadają współczynniki przenikania
ciepła zgodny z obowiązującymi przepisami. Dach pokryty dachówką
ceramiczno-cementową. Dobra lokalizacja i spokojne sąsiedztwo i CENA
DO NIEWIELKIEJ NEGOCJACJI to atuty tej nieruchomości !!!

Symbol oferty

ZOO-DS-139

Lokalizacja

Tworóg

Pow. całkowita [m2]

109,00 m²

Powierzchnia użytkowa
109,00 m²
[m2]
Wymiary działki
Ilość pokoi

prostokąt m
4

Cena

289 000 PLN

Cena/m2

2651.38 PLN

Nieruchomość

Nota prawna
Standard

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie
oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może

Ilość

podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych

kondygnacji

K.C.

1

Technologia
cegła, pustak ceramiczny poroterm
budowlana
Garaż
Stan prawny
Okna
Instalacje
Balkon

w budynku
vir_stanprawnydom_wlasnosc
nowe PCV
nowe
brak

Powierzchnia
800 m²
działki [m2]
Zagosp. działki

niezagospodarowana

Ukształtowanie
płaska
działki
Kształt działki
Rodzaj domu

prostokat
dom jednorodzinny

Pokrycie dachu

dachówka betonowa

Pozwolenie na
vir_pozwolenienauzytkowanie_brak
użytkowanie
Stan budynku

do wykończenia

Ogrodzenie
brak
działki
Rok budowy

2016

Gaz

brak

Woda
Dojazd
Otoczenie
Ogrzewanie
Tarasy
Prąd
Kanalizacja

na działce
asfalt
działki zabudowane
brak
taras
na działce
szambo

Pomieszczenia
Ilość pokoi
Wysokość pomieszczeń
Rodzaj kuchni
Typ łazienki

4
260 m
oddzielna
razem z wc

Ilość łazienek

2

Ilość WC

1

Ilość przedpokoi

1

