
     91 431-57-45     +48 501-284-624     biuro@szulcnieruchomosci.pl  

Osów dom w zabudowie bliźniaczej wysoki standard
Na sprzedaż piękny, duży dom w zabudowie bliźniaczej, znajdujący się w
dzielnicy Osów.

UWAGA! KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI - prowizję pokrywa
sprzedający!

Nieruchomość wykończona wysokiej klasy materiałami, w pełni
wyposażona i umeblowana, niewymagająca żadnych nakładów
finansowych, zadbana, o powierzchni całkowitej ok.180m2 (użytkowa
ok.140m2), usytuowana na działce o powierzchni 156m2. wybudowana w
2020r. z silki.

Dom jest klimatyzowany (każde pomieszczenie osobno) wspomagane
pompą ciepła, ogrzewanie podłogowe piecem gazowym dwuobiegowym z
zasobnikiem, wyposażony dodatkowo w fotowoltaike, oświetlenie
architektoniczne, wbudowane nagłośnienie, rolety zewnętrzne centralnie
sterowane, schody dębowe, okna trzyszybowe HS. Garaż w bryle budynku.

W jego skład wchodzą dwa poziomy:

Parter

- umeblowany i wyposażony w sprzęt rtv salon, z wyjściem na taras i
ogród

- duża kuchnia w luksusowej zabudowie meble wraz ze sprzętem agd

- schody na kolejny poziom

- łazienka z prysznicem wraz z wc

- hall z zabudową szaf

Poziom I

- hall

- gabinet (powierzchnia połączona z 2 sypialni)

- sypialnia z prywatnym salonem kąpielowym

- obszerna garderoba z pralką i suszarką

Poziom II

- sypialnia z prywatną łazienką

Okolica zabudowana domami jednorodzinnymi, cicha, spokojna.

W pobliżu mnóstwo terenów zielonych, komunikacja miejska, szkoła,
przedszkole, sklepiki osiedlowe itp.

WYŁĄCZNOŚĆ!

Polecam i zapraszam na prezentacje

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

numer oferty 411879
nieruchomość DOM
operacja SPRZEDAŻ
cena 1 690 000 PLN
cena [m2] 9 389 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica OSÓW
lokalizacja LEWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości BLIŹNIACZY
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 180 m2

powierzchnia użytkowa 142 m2

powierzchnia działki 156 m2

ilość pokoi 4
rok budowy 2020
rynek WTÓRNY
kształt działki KWADRAT
standard BARDZO WYSOKI

STANDARD
materiał SILIKAT
okna ALUMINIOWE
typ kuchni ODDZIELNA
ilość łazienek 3
przynależne GARAŻ, OGRÓDEK,

TARAS
instalacje ELEKTRYCZNA,

WODNA,
KANALIZACJA,

GAZOWA,
INTERNETOWA

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



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.

 

 

 



 

 

 

 




