+48 504 647 433
Oferta numer 321/3129/ODS
Opiekun oferty

Mieszkania

Domy

Działki

Lokale

Emila Hrehorczuk

Sprzedaż

Wynajem

Lubiszyn, Wysoka-Kolonia - 990 000 zł
Typ budynku

Wolnostojący

Rata kredytu*

tylko 5 315 zł

Powierzchnia

224 m2

Cena/m2

4 420 zł

Powierzchnia działki

5587.00 m2

Liczba pokoi

6

Typ okien

PCV

Garaż

Tak

ATRAKCYJNY DOM WOLNOSTOJĄCY Z MIEJSCOWOŚCI WYSOKA(KOLONIA)
POLECAMY do sprzedaży dom wolnostojący o powierzchni 224 m2, usytuowany na działce o powierzchni
5587 m2 położony w miejscowości Wysoka(Kolonia) oddalona od Gorzowa ok. 15 km.
Bardzo funkcjonalny układ pomieszczeń, wnętrza przestronne, ustawne, jasne.
PARTER:
- salon z wyjściem na taras, pokój, duża kuchnia, spiżarnia, WC, hol;
PIĘTRO:
- 4 pokoje, łazienka wyposażona w wannę i prysznic, hol.
Dom z 2009 roku wybudowany z bardzo wysokiej jakości materiałów zapewniając komfort i trwałość
użytkowania, ocieplony jest styropianem, dach kryty dachówką ceramiczną, stolarka okienna PCV, drzwi
zewnętrzne antywłamaniowe.
Na podłogach w domu są położone panele i terakota, ściany szpachlowane i malowane, w łazience
glazura i terakota.
W całym domu została rozprowadzona instalacja sygnału TV, zainstalowane zostały kanały ssące pod
centralny odkurzacz, oraz okablowanie pod monitoring.
Głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła, na parterze zaprojektowano system ogrzewania
podłogowego, zaś na piętrze grzejniki. Dla komfortu domowników w łazience zainstalowano dodatkowo
ogrzewanie podłogowe. W salonie znajduje się kominek, który także pełni funkcję ogrzewania.
Media: prąd, woda, szambo.

Atutem jest duża działka, która stanowi idealne miejsce na rekreację, jak i również na miejsce zabaw dla
dzieci.
Teren posesji bardzo ładnie zagospodarowany, dużo drzew, krzewów, nasadzeń, brama wjazdowa
sterowana elektrycznie. Na działce w wielu punktach jest rozprowadzona woda do podlewania szklarni
jak i trawy.
W bryle budynku znajduje się duży garaż.
Dojazd do posesji drogą asfaltową. Atrakcyjna lokalizacja zapewniająca ciszę, spokój oraz kontakt z
naturą.
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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