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Nowa niższa cena !!! Dom w Pilchowie
Oferuje państwu na sprzedaż dom w Pilchowie. Stan deweloperski do
własnej aranżacji.
Pow. domu to 227 m2 na co składa się powierzchnia mieszkalna 195 m2 i
garaż 35 m2.
Umieszczony jest na działce o pow. 1100m.

Prąd oraz gaz podciągnięte.

Parter:
-salon z otwartą kuchnia i jadalnią z możliwością podłączenia kominka,
oraz wyjściem na taras.
- pokój gościnny
-łazienka
-Spiżarnia
-garaż dwustanowiskowy

Piętro:
-3 sypialnie (z jednej wyjście na zadaszony balkon z którego jest piękny
widok)
- łazienka - pokój kąpielowy wejście od strony dużej sypialni
-łazienka z pralnią (w której znajduję się piec gazowy do ogrzewania domu
oraz wody)
-garderoba

Dom posiada ogrzewanie podłogowe, podłoga zaprojektowana pod cienkie
panele.
Zostały zamontowane rolety antywłamaniowe oraz instalacja do
podłączenia alarmu.
Garaż dwustanowiskowy z którego mamy przejście do korytarza oraz
spiżarni a z niej do kuchni co jest bardzo przemyślanym rozwiązaniem
Wys. pomieszczeń na parterze to około 2.90m zaś na poddaszu około 2,10
m.
W salonie istnieje możliwość podłączenia kominka.
Podciągnięte przyłącze internetowe.

Projektantem domu jest teść sprzedającego, jest to dodatkowy atut gdyby
nowy właściciel chciał coś zmienić. Chętnie pomogą.

Pod domem w cenie będzie przygotowany grunt pod kostkę brukową oraz
założona podbitka dachowa.
Zostanie również zamontowane tylnie oraz boczne ogrodzenie.

Okolica cicha, spokojna z pięknym widokiem z balkonu.

Dom jest funkcjonalny, przestronny a możliwość własnej aranżacji daje
niezliczone możliwości dla przyszłego nabywcy.

Zachęcam do zapoznania się z ofertą i zapraszam na prezentacje.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

numer oferty 410439
nieruchomość DOM
operacja SPRZEDAŻ
cena 1 299 000 PLN
cena [m2] 6 561 PLN
miejscowość PILCHOWO
lokalizacja LEWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości WOLNO STOJĄCY
forma własności WŁASNOŚĆ,

WŁASNOŚĆ
powierzchnia 198 m2

powierzchnia użytkowa 227 m2

powierzchnia działki 1 098 m2

ilość pokoi 5
rok budowy 2023
rynek WTÓRNY
kształt działki PROSTOKĄT
standard DO WYKOŃCZENIA
materiał BLOCZKI
pokrycie dachu DACHÓWKA

CERAMICZNA
typ kuchni OTWARTA
ilość łazienek 3
przynależne GARAŻ, OGRÓDEK,

TARAS
instalacje ELEKTRYCZNA,

WODNA, GAZOWA
źródło C.W. PIEC GAZOWY



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.

 

 

 



 

 

 



 


