+48 504 647 433
Oferta numer 326/3129/ODS
Opiekun oferty

Mieszkania

Domy

Działki

Lokale

Emila Hrehorczuk

Sprzedaż

Wynajem

Santok, Janczewo - 915 000 zł
Typ budynku

Wolnostojący

Rata kredytu*

tylko 4 912 zł

Powierzchnia

146 m2

Cena/m2

6 267 zł

Powierzchnia działki

1200.00 m2

Liczba pokoi

4

Piętro

Parter

Typ okien

PCV

Garaż

Tak

ATRAKCYJNY PARTEROWY DOM W JANCZEWIE.
OFERTA GODNA POLECENIA !!!
POLECAMY do sprzedaży parterowy dom wolnostojący o powierzchni 146 m2, usytuowany na działce o
powierzchni 1200 m2 położony w miejscowości Janczewo.
Bardzo funkcjonalny układ pomieszczeń, wnętrza przestronne, ustawne, jasne:
NIERUCHOMOŚĆ SKŁADA SIĘ Z:
- salonu z wyjściem na taras;
- kuchni z wyjściem na taras;
- 3 sypialni;
- 2 łazienki z WC;
- holu;
- kotłowni;
- garażu.
Dom z 2015 roku wybudowany z bardzo wysokiej jakości materiałów zapewniając komfort i trwałość
użytkowania, ocieplony, dachówka ceramiczna, stolarka okienna PCV z zamontowanymi roletami
zewnętrznymi sterowanymi elektrycznie, drzwi zewnętrzne antywłamaniowe.
Na podłogach w domu są położone panele i terakota, ściany szpachlowane, malowane oraz częściowo
tapeta ozdobna, w łazience glazura i terakota.
Dla zwiększenia komfortu mieszkańców w łazience jest wanna i prysznic.

Głównym źródłem ogrzewania jest piec gazowy dwufunkcyjny, oraz kominek z płaszczem wodnym. Dom
jest przystosowany do podłączenia agregatu prądotwórczego.
Media: prąd, woda, gaz, szambo.
Atutem jest ładna działka, która stanowi idealne miejsce na rekreację jak i dla zabaw dla dzieci.
Teren posesji w całości ogrodzony, brama garażowa sterowana elektrycznie.
W cenie nieruchomości pozostaje całe umeblowanie wbudowane na stałe, reszta mebli do uzgodnienia.
W bryle budynku znajduje się garaż o pow. 21 m2.
Dojazd do posesji drogą utwardzoną. Atrakcyjna lokalizacja zapewniająca ciszę, spokój oraz kontakt z
naturą.
BEZPŁATNIE POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU NA DOGODNYCH WARUNKACH NA ZAKUP TEJ
NIERUCHOMOŚCI - OFERTA 25 BANKÓW.
Zapraszamy na prezentację.
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