+48 504 647 433
Oferta numer 679/3070/ODS
Opiekun oferty

Mieszkania

Domy

Działki

Lokale

Emila Hrehorczuk

Sprzedaż

Wynajem

Santok, Janczewo - 649 000 zł
Typ budynku

Wolnostojący

Rata kredytu*

tylko 3 484 zł

Powierzchnia

165 m2

Cena/m2

3 933 zł

Powierzchnia działki

2700.00 m2

Liczba pokoi

6

Piętro

Parter

Typ ogrzewania

Gazowe

Ciepła woda

Piec gazowy

Typ okien

PCV

Garaż

Tak

! ! ! OFERTA ZAREZERWOWANA - UMOWĄ PRZEDWSTĘPNA ! ! !
Przedmiotem oferty jest dom wolnostojący o powierzchni 165 m2 posadowiony na działce o powierzchni
2700 m2 położony we wsi Janczewo oddalonej 9 km od Gorzowa Wielkopolskiego - Gmina Santok.
Parter domu mieści salon gdzie centralnym punktem jest kominek, otwartą kuchnię z wydzieloną
częścią jadalną z której prowadzi wyjście na taras, pokój gościnny połączony z łazienką wyposażoną w
kabinę prysznicową, wc, kotłownie oraz holl.
Piętro domu to typowa strefa nocna gdzie znajdują się cztery sypialnie, przestronna łazienka z wanną,
garderoba oraz holl z wbudowaną szafą typu KOMANDOR.
W bryle budynku znajdują się dwa garaże z bramami otwieranymi automatycznie na pilota.
Wnętrze domu to wygodna przestrzeń dla kilkuosobowej rodziny. Ściany szpachlowane - malowane, na
podłogach położono panele. Kuchnia w nowoczesnej zabudowie wraz ze sprzętem AGD. Okna PCV z
zamontowanymi roletami zewnętrznymi antywłamaniowymi.
Teren posesji ogrodzony od frontu domu metaloplastyką z bramą wjazdową otwieraną automatycznie
na pilota natomiast pozostałą część działki ogrodzono siatką ogrodową. Podjazd wyłożono kostką
granitową. Z salonu prowadzi wyjście na zagospodarowany ogród który jest miejscem relaksu i
wypoczynku domowników.
Dom wybudowany z keramzytu, ocieplony wełną 10 cm. Dach pokryty dachówką betonową. Elewację
domu wyłożono cegłą klinkierową.

Ogrzewanie domu - piec gazowy rozprowadzono instalacje podłogową oraz kominkowe.
Media: prąd, woda, kanalizacja, gaz.
Wieś Janczewo to malownicze tereny a urokliwy krajobraz zaprasza amatorów dwóch kółek. We wsi
znajdują się cztery sklepy, restauracja, bar..... Działa Klub Sportowy „Iskra” Janczewo, Koło Gospodyń
Wiejskich, Gospodarstwo Agroturystyczne....
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

