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Opiekun oferty

Mieszkania

Domy

Działki

Lokale

Emila Hrehorczuk

Sprzedaż

Wynajem

Krzeszyce, Kołczyn - 650 000 zł
Typ budynku

Wolnostojący

Rata kredytu*

tylko 3 489 zł

Powierzchnia

173 m2

Cena/m2

3 757 zł

Powierzchnia działki

2163.00 m2

Liczba pokoi

6

Piętro

Parter

Typ okien

PCV

Piwnica

Tak

Garaż

Tak

ATRAKCYJNY DOM WOLNOSTOJĄCY W KOŁCZYNIE.
Polecamy do sprzedaży dom wolnostojący oddany do użytku w 2008 r. o powierzchni ok. 173 m2
usytuowany na działce o powierzchni 0,1654 ha z działką tą graniczy działka o powierzchni 0,0509 ha
m2. Łączna powierzchnia działek to 0,2163 ha zlokalizowany w Kołczynie- 30 km od Gorzowa Wlkp, 40
km od Kostrzyna nad Odrą.
Dom piętrowy z podpiwniczeniem składający się z:
POZIOM I: salon, 2 pokoje, łazienka,kuchnia, spiżarnia, hol;
NA POZIOMIE II zaplanowano salon z aneksem kuchennym, 2 pokoje, łazienka, garderoba;
PODPIWNICZENIE: kotłownia, pomieszczenia gospodarcze.
Na parterze w pokojach na podłogach panele, ściany szpachlowane i malowane w łazience glazura i
terakota. Na piętrze ściany szpachlowane i malowane na kolor biały, do wykończenia łazienka.
Budynek w całości ocieplony, dach pokryty blachodachówką, stolarka okienna PCV, drzwi wejściowe
antywłamaniowe.
Centralne ogrzewanie z pieca na ekogroszek (firmy Defro) i kominka, ciepła woda w sezonie letnim z
podgrzewacza elektrycznego. Media: prąd, woda miejska oraz własne ujęcie, szambo.
Na posesji znajdują się dwa garaże, kuchnia letnia, wiata i ziemianka.
Działki w całości ogrodzone i bardzo ładnie zagospodarowana z licznymi nasadzeniami, drzewkami
ozdobnymi i drzewkami owocowymi w sąsiedztwie las.

Niewątpliwym atutem nieruchomości jest to, że istnieje możliwość zamieszkania przez dwie rodziny oraz
jej lokalizacja zapewniająca spokój i ciszę w otoczeniu zieleni. W miejscowości znajdują się sklepy,
kościół.
W cenie nieruchomości pozostaje zabudowa kuchenna wraz ze sprzętem AGD, oraz część wyposażenia.
Dojazd do posesji drogą asfaltową.
OFERTA GODNA POLECENIA.
BEZPŁATNIE POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU NA DOGODNYCH WARUNKACH NA ZAKUP TEJ
NIERUCHOMOŚCI - OFERTA 25 BANKÓW.
Zapraszamy na prezentację.
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