+48 504 647 433
Oferta numer 686/3070/ODS
Opiekun oferty

Mieszkania

Domy

Działki

Lokale

Emila Hrehorczuk

Sprzedaż

Wynajem

Drezdenko, Trzebicz - 269 000 zł
Typ budynku

Wolnostojący

Rata kredytu*

tylko 1 444 zł

Powierzchnia

102 m2

Cena/m2

2 637 zł

Powierzchnia działki

500.00 m2

Liczba pokoi

3

Typ ogrzewania

Węglowe

Ciepła woda

Piec węglowy/drewno

Typ okien

PCV

! ! ! OFERTA ZAREZERWOWANA -UMOWĄ PRZEDWSTĘPNĄ ! ! !
Przedmiotem oferty jest dom wolnostojący o powierzchni 102 m2 usytuowany na działce o powierzchni
500 m2 we wsi Trzebicz, gmina Drezdenko, oddalonej od Gorzowa Wielkopolskiego 45 km.
Nieruchomość mieści przestronny salon, kuchnię z jadalnią, dwie sypialnie, łazienkę z wc, hol oraz
strych.
Poddasze domu to dodatkowe 90 m2 przestrzeni dającej duże możliwości adaptacyjne nowym
właścicielom według potrzeb oraz uznania.
Nieruchomość nadaje się do natychmiastowego zamieszkania. Ściany malowane – szpachlowane
natomiast w części kuchennej wyłożono glazurę. W pokojach na podłodze położono panele – w części
kuchennej wyłożono terakotę. Kuchnia w zabudowie wraz ze sprzętem AGD. Łazienka w glazurze i
terakocie.
Dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa
antywłamaniowe typu GERDA. Okna PCV.

domowników

zamontowano

drzwi

wejściowe

Dom wybudowany z kamienia polnego oraz cegły. Dach pokryty blachodachówką. Ogrzewanie oraz
podgrzanie wody zimnej za pomocą pieca węglowe.
W 2009 r. był przeprowadzony kapitalny remont całego domu wolnostojącego wraz z wymiana instalacji
elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania ogrzewania.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DZIERŻAWY DZIAŁKI OD GMINY O POWIERZCHNI 500 M2 ! ! !
Teren posesji ogrodzony. Ogród z licznymi nasadzeniami drzew, krzewów. Dojazd do posesji drogą
utwardzoną.
Media: prąd, woda, kanalizacja.
Niewątpliwym atutem nieruchomości jest jej lokalizacja zapewniająca ciszę i spokój w otoczeniu zieleni.
Sąsiedztwo stanowi zabudowa domów jednorodzinnych. Trzebicz jest dobrze skomunikowane z
Gorzowem Wielkopolskim.
BEZPŁATNIE PORÓWNAMY KREDYTY HIPOTECZNE 25 BANKÓW !!!
ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ NIERUCHOMOŚCI ! ! !

ul. Mieszka I-go 2/3, 66-400 Gorzów Wlkp., telefon: +48 504 647 443, e-mail: biuro@ech-nieruchomosci.pl

