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NOWA CENA! Bliźniak w Kliniskach Wielkich
Kupujący nie płaci prowizji dla biura

Oferujemy Państwu wyjątkowy bliźniak w stanie deweloperskim położony
w Kliniskach Wielkich (wjazd przed znakiem Rurzycy). Dom usytuowany
jest na działce o powierzchni ponad 500 m2.

Na powierzchnię domu (160m2) składa się:

Parter
salon z aneksem kuchennym (37m2)
łazienka (2,5m2)
pokój (13,2m2)
kotłownia (4,5 m2)
Piętro
trzy pokoje (11,3m2; 15m2; 20m2)
garderoba (5,3m2)
łazienka (7m2)
Garaż o powierzchni 20m2

Dodatkowe atuty:
balkon wychodzący z sypialni na piętrze
taras, bezpośrednio z wyjściem z salonu (ok. 15m2)

Ogrzewanie: nowoczesna pompa ciepła
Jest to ekologiczne urządzenie grzewcze, które prowadzi do optymalnego
ogrzewania domu, a także do przygotowania ciepłej wody do użytku.
Niewątpliwie dodatkową korzyścią takiego systemu grzewczego są
zarówno niskie koszty, jak i komfort użytkowania.

Dla chętnych jest możliwość skorzystania z projektu wnętrz.
Projekt został wykonany przez firmę NM Szczecin i zawiera:
Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, na podstawie której zostanie
opracowany projekt wykonawczy
Opracowanie projektu koncepcyjnego (projekt aranżacji pomieszczeń
przedstawiony na rzucie oraz wizualizacjach 3D).
Opracowanie projektu wykonawczego składającego się z dokumentacji
zawierającej niezbędne informacje potrzebne do realizacji projektu:
a. rysunki dotyczące prac budowlanych (układ ścian i sufitów, układ kafli,
układ posadzek, kolorystyka, elementy dekoracyjne itp.),
b. rysunki dotyczące prac instalacyjnych (sanitarnych i elektrycznych),
rysunki zawierające rozmieszczenia punktów końcowych instalacji
elektrycznych i sanitarnych wraz z doborem urządzeń
c. rysunki mebli wykonanych na wymiar
d. niezbędne zestawienie ilościowe materiałów wykończeniowych,
urządzeń i mebli

Istnieje możliwość wykończenia domu pod klucz.

Okolica cicha i spokojna, ze względu na lokalizację dom będzie idealny dla
rodzin z dziećmi.

W pobliżu znajdą Państwo
lasy
jezioro Dąbie
sklepy spożywcze
aptekę

Cena: 749000 zł

numer oferty 409807
nieruchomość DOM
operacja SPRZEDAŻ
cena 749 000 PLN
cena [m2] 4 681 PLN
miejscowość KLINISKA WIELKIE
rodzaj nieruchomości BLIŹNIACZY
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 160 m2

powierzchnia użytkowa 160 m2

powierzchnia działki 500 m2

ilość pokoi 4
rok budowy 2022
rynek PIERWOTNY
standard DO WYKOŃCZENIA
materiał PUSTAK
pokrycie dachu DACHÓWKA

CERAMICZNA
typ kuchni ANEKS KUCHENNY
przynależne GARAŻ



Został ostatni wolny bliźniak.
Nie czekaj, zadzwoń już dziś i umów się na prezentację.

Dom będzie oddany do użytkowania w pierwszej połowie stycznia.
Zrób prezent sobie i rodzinie na gwiazdkę i kup świąteczny dom wraz z
choinką przed domem.

Zapraszam do kontaktu codziennie od 9 do 22.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.

 

 



 

 

 


