CHRZANOWSKI, CHRZANÓW, BALIN
Cena:

DOM NA SPRZEDAŻ

790 000 PLN

Powierzchnia:
230 m2

Liczba pokoi:

5

Typ zabudowy:

wolnostojący

Nowy dom, super lokalizacja.Balin
Numer oferty

216

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena
Powierzchnia
Cena za m2
Liczba pokoi

Opis oferty
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI!!!
Bardzo ładny nowy dom o powierzchni użytkowej 138m.

Parterowy, nie podpiwniczony z poddaszem użytkowym oraz garażem w bryle.

Budynek posiada harmonijną bryłę, przykrytą dachem dwuspadowym.
Pokrycie dachu wykonano z wysokiej jakości dachówki betonowej.
Projekt budynku przemyślany, funkcjonalny.

Parter stanowi otwartą przestrzeń w którą pięknie wpisuje się salon, kuchnia oraz jadalnia.
Na parterze znajduje się także 1 pokój oraz łazienka.
Z salonu można bezpośrednio wyjść na duży taras 36 m.
Budynek skąpany w zieleni, otoczony ogrodem.
Wyszczególnienie powierzchni na parterze:
- salon z jadalnią 25,09 m
- kuchnia 10,28 m
- wiatrołap 3,03 m
- komunikacja 8,41 m
- pokój 10,65 m
- łazienka 3,04 m
- kotłownia 2,36 m
- garaż 20,72m
Parter w stanie do zamieszkania.
Pięknie wykonane na wymiar meble kuchenne.

790 000 PLN
230 m2
3 435 PLN / m2
5

W całym domu ogrzewanie podłogowe, piec gazowy dwufunkcyjny oraz bojler na wodę wysokiej jakości firmy Saunier Duval.
W salonie gustowny kominek typu "koza" doskonale spełnia dodatkową funkcje grzewczą (bardzo wydajny).
Poddasze: duże, widne 4 pokoje, korytarz oraz łazienka z oknem.
Poddasze w stanie do wykończenia. Ściany przygotowane w większości pod malowanie.
Łazienka gotowa do przyłączenia armatury.
Wymiary pokoi na poddaszu:
- pokój 7,18 m
- pokój 14,37 m
- pokój 15,35 m
- pokój 15,22 m
- łazienka 14,37 m
Wnętrze całego domu pięknie nasłonecznione, widne.
Wszędzie duże okna.
Zamontowano okna trzy szybowe w kolorze grafitowym.
Szczegółowych informacji udzieli pośrednik - Sylwia Kosowska
tel. 514 771 054

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.

Sylwia Kosowska

Kontakt

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

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

wese@wesenieruchomosci.pl

