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Piękny dom w Niedźwiedziu 300m2 na działce 2037m2
Na sprzedaż piękny dom położony w miejscowości Niedźwiedź pod
Szczecinem.

Dom znajduje się na działce o powierzchni 2037m2 i jest w pełni
niezależny, oddany do użytku w czerwcu 2022 roku.

Na powierzchnię 300m2 (po podłodze) składają się:

Parter:

- przestronny hall wejściowy (10m2)

- łazienka z prysznicem walk-in (4m2)

- gabinet / pokój gościnny (15m2)

- salon z jadalnią i aneksem kuchennym (45m2)

- schowek pod schodami (2m2)

- dwustanowiskowy garaż (42m2)

- pomieszczenie gospodarcze z bezpośrednim przejściem do garażu (5m2)

Poddasze:

- sypialnia główna z garderobą (45m2)

- pokój dziecięcy (22m2)

- pokój dziecięcy (22m2)

- pokój kąpielowy z prysznicem i wanną wolnostojącą,połączony z pralnią
(15m2)

- pokój (6m2)

Z salonu oraz gabinetu znajduje się wyjście na 50-metrowy taras (do
własnej aranżacji)

Dom wykończony materiałami wysokiej klasy.

Kuchnia z wyspą i wysokiej klasy sprzętem AGD.

Na podłodze panele Alsafloor Dąb Rafia

W łazienkach oraz w garażu i pomieszczeniu gospodarczym gres.

Okna energooszczędne 3-szybowe.

Odkurzacz centralny.

Dom posiada własną studnię głębinową, szambo, ogrzewanie i ciepła woda
z pompy ciepła, która jest zasilana instalacją fotowoltaiczną przeliczoną
tak, aby w całości pokryć energetyczne zapotrzebowanie domu.

Monitoring, wideomofon oraz system alarmowy - obsługiwane zdalnie za
pomocą aplikacji w telefonie.

Drzwi antywłamaniowe oraz brama garażowa firmy Wiśniowski.

numer oferty 411755
nieruchomość DOM
operacja SPRZEDAŻ
cena 1 599 000 PLN
cena [m2] 4 703 PLN
miejscowość SZCZECIN
lokalizacja PRAWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości WOLNO STOJĄCY
forma własności WŁASNOŚĆ,

WŁASNOŚĆ
powierzchnia 340 m2

powierzchnia użytkowa 300 m2

powierzchnia działki 2 037 m2

ilość pokoi 6
rok budowy 2022
rynek WTÓRNY
kształt działki PROSTOKĄT
standard WYSOKI STANDARD
materiał CEGŁA
pokrycie dachu DACHÓWKA

CERAMICZNA
okna PCV
typ kuchni OTWARTA
ilość łazienek 2
przynależne GARAŻ, OGRÓDEK
instalacje ELEKTRYCZNA,

WODNA,
INTERNETOWA

źródło C.W. POMPA CIEPŁA
ogrzewanie POMPA CIEPŁA
zabezpieczenia ALARM, MONITORING,

DOMOFON



Ogrodzenie z bramą elektryczną - firmy Wiśniowski.

Dojazd do centrum Szczecina ok. 20min.

WYŁĄCZNOŚĆ

Zapraszam na prezentację.

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.

 

 



 

 

 

 



 


