CHRZANOWSKI, BABICE
Cena:

DOM NA SPRZEDAŻ

360 000 PLN

Powierzchnia:
187 m2

Liczba pokoi:

3

Typ zabudowy:

wolnostojący

Bardzo ładny dom parterowy.
Numer oferty

196

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

360 000 PLN
187 m2

Powierzchnia
Cena za m2

1 925 PLN / m2

Liczba pokoi

Opis oferty
Bardzo ładny, parterowy dom - stan surowy otwarty.

Na działce zaplanowany jest budynek parterowy, wzniesiony na rzucie prostokąta.
Przykładowy projekt do wglądu podczas oglądania.
Inwestycja realizowana będzie w drugiej połowie 2022r pod konkretnego nabywcę.
Na aktualnym etapie istnieje możliwość wprowadzenia zmian rozkładu pomieszczeń i innych parametrów bryły budynku według
indywidualnych potrzeb i upodobań kupującego.
Budynki zaprojektowane w sposób zapewniający dobrą komunikacje poszczególnych pomieszczeń.
Z uwzględnieniem strefy dziennej, którą stanowią: przedsionek, łazienka, przestronny salon z zadaszonym tarasem oraz duża kuchnia ze
spiżarnią jak również strefy nocnej : trzy sypialnie w tym 1 z garderobą i duża łazienka .
Duże przeszklenia, zapewniają dostateczną ilość światła dzięki czemu pomieszczenia są widne, słoneczne a bryła budynku zyskuje
nowoczesny charakter.
Od strony frontowej budynku dobrze wkomponowany garaż.
Podcienie wzdłuż garażu tworzy funkcjonalne i estetyczne zadaszenie wejścia.
Wymiary poszczególnych pomieszczeń wraz z rozkładem można dostosować pod potrzeby nabywcy.
Inwestycja realizowana będzie na 6 arowej działce.
Lokalizacja zasługuje na uwagę, ciche spokojne sąsiedztwo, blisko las, wokół luźna zabudowa jednorodzinna, niedaleko centrum, sklepy,
szkoła, kościół.
Zdjęcia mają charakter poglądowy, wykonano je na innej budowie.

Szczegółowych informacji udzieli pośrednik - Sylwia Kosowska
tel. 514 771 054
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ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE. POŚREDNIK PRZEDSTAWI STAN PRAWNY I UDZIELI SZCZEGÓŁOWYCH
INFORMACJI.

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA NIERUCHOMOŚCI.

UWAGA!!!Zamieszczona mapa nie wskazuje lokalizacji nieruchomości prosimy się nią nie sugerować.

Powyższe oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kontakt
Sylwia Kosowska
514771054
Wese Nieruchomości Rynek 18 lok 8, 32-540 Trzebinia

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

wese@wesenieruchomosci.pl

