+48 504 647 433
Oferta numer 305/3129/ODS
Opiekun oferty

Mieszkania

Domy

Działki

Lokale

Emila Hrehorczuk

Sprzedaż

Wynajem

Witnica, Świerkocin - 439 000 zł
Typ budynku

Wolnostojący

Rata kredytu*

tylko 2 357 zł

Powierzchnia

154 m2

Cena/m2

2 851 zł

Powierzchnia działki

1679.00 m2

Liczba pokoi

6

Piętro

Parter

Piwnica

Tak

DOM WOLNOSTOJĄCY Z POTENCJAŁEM W ŚWIERKOCINIE.
POLECAMY do sprzedaży dom wolnostojący o powierzchni 154 m2 usytuowany na działce o powierzchni
1679 m2 położony w Świerkocinie.
Bardzo funkcjonalny układ pomieszczeń, wnętrza przestronne, ustawne.
- salon z kominkiem;
- kuchnia półotwarta z wyspą;
- jadalnia;
- sypialnia;
- pokój zimowy (taras).
Na drugi poziom prowadzą jesionowe schody tu znajdują się:
- główna sypialnia z garderobą;
- gabinet;
- pokój w którym znajduje się solarium;
- duża łazienka z wanną i WC.
Ogrzewanie domu jest z pieca na paliwo stałe (olej opałowy), dodatkowo zainstalowany jest kominek
otwarty w salonie.
Dom wybudowany z bardzo wysokiej jakości materiałów zapewniając komfort i trwałość użytkowania,
ocieplony jest styropianem 10cm. Wykonany został z cegły ceramicznej.
Na podłogach w domu są położone panele i terakota, ściany szpachlowane i malowane, w łazienkach

glazura i terakota.
Dla bezpieczeństwa w domu został zamontowany system alarmowy oraz video monitoring. Teren
posesji zagospodarowany.
Na posesji znajduje się wiata ogrodowa na drewno.
Media: prąd, woda własna studnia 28 m ,szambo.
Dom idealnie nadający się pod rozszerzenie działalności na własnej działce. Do posesji przynależy
budynek gospodarczy w którego skład wchodzą pomieszczenia: 2 pokoje, kuchnia łazienka z WC, 2
pomieszczenia gospodarcze, 2 garaże. Budynek gospodarczy ma osobną kotłownię i zbiorniki na olej
opałowy 2000 l. W budynku jest osobny podlicznik elektryczny SIŁA 400V.
Atrakcyjna lokalizacja zapewniająca ciszę i spokój. Oferta skierowana dla wymagającego klienta.
IDEALNA PROPOZYCJA DLA RODZINY 3-5 OSOBOWEJ.
BEZPŁATNIE POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU NA DOGODNYCH WARUNKACH NA ZAKUP TEJ
NIERUCHOMOŚCI - OFERTA 25 BANKÓW.
OFERTA GODNA POLECENIA !!!
Zapraszamy na prezentację.
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