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TOP OFERTA! Wykończony bliźniak w Wołczkowie!
Ofertą sprzedaży jest dom w zabudowie bliźniaczej w spokojnej części
Wołczkowa.

Nieruchomość położona jest na działce o powierzchni 604 m? (połówka
zewnętrzna 336m?, połówka wewnętrzna 268 m?), korzystnie ułożona
pod względem stron świata.

Powierzchnia użytkowa domu wynosi 122,81 m2, na którą składa się
5 pokoi, wraz z garażem jednostanowiskowym.

Ściany konstrukcyjne cegła Porotherm Winerberger 25 cm, dwie ściany
między lokalami budynku, ocieplenie zewnętrzne styropian 20 cm
grubości, ogrzewanie podłogowe z regulatorami strefowymi, żaluzje
antywłamaniowe w oknach na parterze, brama garażowa sterowana
elektrycznie (2 piloty), wybrukowany polbrukiem wjazd do garażu, wejście
do domu oraz taras. Podłączone wszystkie instalacje - gazowa (piec
kondensacyjny), elektryczna (230 V, siła), alarmowa, domofonowa,
odkurzacza centralnego (zakup odkurzacza we własnym
zakresie), kanalizacja miejska i deszczowa.

Jedyna taka oferta! Nieruchomość została wykończona przez
Dewelopera, gotowa do wprowadzenia się! (Cena dotyczy jednego
segmentu, z działką o powierzchni 268 m2).

Chcesz zaaranżować swój dom po swojemu? Skontaktuj się z Nami. Mamy
jeszcze dostępne segmenty do wykończenia!

Kupujący zwolniony z podatku PCC 2%.

Gorąco polecam i zapraszam na prezentacje!

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 409852
nieruchomość DOM
operacja SPRZEDAŻ
cena 949 000 PLN
cena [m2] 7 727 PLN
miejscowość WOŁCZKOWO
rodzaj nieruchomości BLIŹNIACZY
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 123 m2

powierzchnia użytkowa 123 m2

powierzchnia działki 268 m2

ilość pokoi 5
rok budowy 2022
rynek PIERWOTNY
standard BARDZO WYSOKI

STANDARD
materiał CEGŁA
okna PCV
typ kuchni OTWARTA
przynależne GARAŻ
instalacje ELEKTRYCZNA,

WODNA,
KANALIZACJA,

GAZOWA
źródło C.W. PIEC GAZOWY
ogrzewanie C.O. GAZOWE
zabezpieczenia ALARM, DOMOFON

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



 

 

 

 



 

 

 


