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Siadło Dolne bliźniak z widokiem na rozlewiska!
Na sprzedaż energooszczędny dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej
gotowy do wydania.

Siadło Dolne os. Wichrowe Wzgórza bliźniak z pięknym widokiem na
rozlewiska rzeki Odry, doskonale zaprojektowany i posadowiony z bardzo
dużymi oknami od strony ogrodu z którego roztacza się piękny widok.

Piękna okolica z nową przystanią, wypożyczalnią kajaków, łodzi oraz
jachtów.

Doskonały dojazd ulicą polbrukową oraz dostęp do komunikacji miejskiej.
Ok 10 min jazdy samochodem do centrum miasta Szczecina.

OKNA 3 SZYBOWE jednostronnie okleinowane w kolorze antracytowym,
drzwi zewnętrzne ocieplane energooszczędne, OGRZEWANIE
PODŁOGOWE na parterze i na piętrze, ocieplenie szarym styropianem
energooszczędnym 15cm (zastosowanie jak w domach pasywnych), dach
ocieplony wełną 25 o najniższym współczynniku przenikalności ciepła!

Drewniane ażurowe schody.

Ściany gładzone i pomalowane na biało, piec gazowy dwuobiegowy
kondensacyjny z zamknięta komorą spalania co daje nam gwarancje
bardzo niskiego zużycia gazu.

Parter: 63.70m2

Salon z jadalnią ok 42.54m2m2 z wyjściem na taras ok 16m2, / WC ok
2,60m2, wiatrołap oraz pomieszczenie gospodarcze /duża kuchnia ok
12.52m2

Piętro: 49.97m2:

Komunikacja ok 6,8m2m2 / sypialnia 17.41m2 wraz z garderobą, okna do
podłogi z pięknym widokiem.

Sypialnia 9.45m2 oraz sypialnia 9.81m2/ łazienka ok. 7.16m2 z wanną i
kabina prysznicową.

Przy domu wiata na samochód oraz dodatkowe miejsce postojowe na
drugie auto.

Ogród ładnie zagospodarowany z nawadnianiem automatycznym i z
piękna trawą kładzioną z rolki

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 411302
nieruchomość DOM
operacja SPRZEDAŻ
cena 1 199 000 PLN
cena [m2] 10 336 PLN
miejscowość SIADŁO DOLNE
rodzaj nieruchomości BLIŹNIACZY
forma własności WŁASNOŚĆ,

WŁASNOŚĆ
powierzchnia 116 m2

powierzchnia użytkowa 116 m2

powierzchnia działki 360 m2

ilość pokoi 4
rok budowy 2019
rynek WTÓRNY
kształt działki PROSTOKĄT
standard WYSOKI STANDARD
materiał CEGŁA
pokrycie dachu DACHÓWKA

CERAMICZNA
okna PCV
typ kuchni Z OKNEM
ilość łazienek 2
przynależne OGRÓDEK, TARAS
instalacje ELEKTRYCZNA,

WODNA,
KANALIZACJA,

GAZOWA,
INTERNETOWA

źródło C.W. PIEC GAZOWY
ogrzewanie C.O. GAZOWE
zabezpieczenia 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.

 

 

 

 

 



 

 


