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Dom wolno stojący w Rurzycy! | Duża działka!
Zapraszam do zapoznania się z naszą nową ofertą sprzedaży domu wolno
stojącego w miejscowości Rurzyca.

Dom wybudowany w 2018r. na dużej działce - 1540m2.

Na powierzchnię użytkową ponad 97m2 składają się:

* Duży salon z kominkiem i z kuchnią, z oknami na 3 strony świata;
południe, wschód i północ

* 3 niezależne i ustawne sypialnie - jedna z nich jest świeżo odmalowana

* oddzielne wc - do wykończenia

* łazienka z oknem - do wykończenia

* kotłownia

Dodatkowo jest poddasze nieużytkowe.

W całym domu położone ogrzewanie podłogowe, zasilane tak jak ogrzanie
wody - piecem gazowym dwuobiegowym. Wszystkie okna drewniane,
bardzo dobrej jakości.

Do domu podłączona jest kanalizacja i woda z sieci miejskiej, dodatkowo
jest też studnia głębinowa - w razie potrzeby można z niej korzystać.

Powierzchnia zabudowy wynosi niecałe 130m2, przez co uzyskujemy duży
ogród - ponad 1400m2.

Dom w standardzie do wykończenia, ewentualnie drobne poprawki
aktualnego stanu.

Okolica cicha i zielona - w pobliżu las, dom stoi w 8 linii zabudowy od
drogi głównej.

Rurzyca jest dobrze skomunikowaną lokalizacją zarówno z Goleniowem
jak i Szczecinem. W Kliniskach - jest zjazd na drogę szybkiego ruchu oraz
stacja PKP.

W pobliżu tez sklepy oraz szkoła.

Serdecznie zapraszam na prezentację.

*oferta na wyłączność*

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 411166
nieruchomość DOM
operacja SPRZEDAŻ
cena 759 000 PLN
cena [m2] 5 938 PLN
miejscowość RURZYCA
rodzaj nieruchomości WOLNO STOJĄCY
forma własności WŁASNOŚĆ,

WŁASNOŚĆ
powierzchnia 128 m2

powierzchnia użytkowa 97 m2

powierzchnia działki 1 540 m2

ilość pokoi 4
rok budowy 2018
rynek WTÓRNY
kształt działki PROSTOKĄT
długość działki 35
szerokość działki 45
standard DOBRY
materiał BLOCZKI
typ kuchni Z OKNEM
ilość łazienek 1
przynależne GARAŻ, OGRÓDEK,

TARAS
instalacje ELEKTRYCZNA,

WODNA,
KANALIZACJA,

GAZOWA,
TELEFONICZNA,

INTERNETO
źródło C.W. PIEC GAZOWY
zabezpieczenia MONITORING

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



 

 

 

 



 

 


