Marta Popiel
Jana Pawła II 31/29, 55-011 Siechnice
tel.+48 788 438 941 fax.
e-mail:marta.popiel@op.pl

Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

MDM-DS-1692

Garaż

jest

Rodzaj

sprzedaż

Okna

PCV

Lokalizacja

Żórawina

Instalacje

dob

Dzielnica

Racławice Małe

Balkon

jest

Ilość pokoi

6

Ilość balkonów

1

Pow. całkowita [m2]

150.00 m²

Powierzchnia działki [m2]

150

Ilość kondygnacji

1

Zagosp. działki

zag

Cena

450000.00 PLN

Ukształtowanie działki

płas

Cena/m2

3000.00

Kształt działki

pros

Status

aktualna

Rodzaj domu

woln

Imię i nazwisko

Marta Popiel

Pokrycie dachu

blac

Telefon

+48 788 438 941

Pozwolenie na użytkowanie

tak

E-mail

marta.popiel@op.pl

Powierzchnia użytkowa [m2]

130

Stan budynku

do z

Podpiwniczenie

nie

Ogrodzenie działki

ogro

Rok budowy

198

Opis
Plac zabaw

nie

Gaz

brak

Woda

tak - miejska

Ogrzewanie

centralne

Pomieszczenia

Alarm

nie

Ilość pokoi

6

Winda

nie

Powierzchnia pokoi

20,

Drzwi antywłamaniowe

nie

Podłogi pokoi

pan

Ilość kondygnacji

1

Rodzaj kuchni

jasn

Prąd

jest

Typ łazienki

raze

Kanalizacja

brak

kontakt: Marta tel. 788 438 941

Oferta wyłącznie w Naszym biurze.
Chcesz odpocząć od zgiełku miasta w otoczeniu ciszy i zieleni to oferta właśnie dla Ciebie :).
Zadbany, wolnostojący dom o powierzchni użytkowej ok. 130mkw położony na zagospodarowanej
działce o powierzchni 1500 mkw. Dom dwukondygnacyjny z lat 80-tych.
PARTER:
Dwa duże i przestronne pokoje, oddzielna jasna kuchnia z jadalnią, duża łazienka z oknem,
pomieszczenie gospodarcze pod schodami, kotłownia, oraz duży garaż. W pokojach na podłogach
nowe panele, w kuchni, łazience i przedpokoju na podłogach kafle.
PIĘTRO:
Cztery przestronne pokoje (obecnie jeden pełni rolę kuchni ), łazienka, duży balkon. W pokojach
na podłogach deski, w łazience kafle. Na piętro prowadzą drewniane schody z ażurową poręczą.
Media: szambo, piec centralnego ogrzewania na opał, woda miejska, prąd.

Cena 450 tys.
Istnieje możliwość dokupienia całej przyległej działki o powierzchni 10.000 mkw (1ha) działka z
zabudowaniami gospodarczymi: stodoła, 2 garaże plus pole rolne. Idealne miejsce do mieszkania i
prowadzenia działalności gospodarczej itp. w cenie 350 tys.

SERDECZNIE POLECAM I ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA !!!
kontakt: Marta tel. 788 438 941

Więcej ofert znajdziecie Państwo na Naszej stronie:

www.mdmnieruchomosci.pl

Informacje zawarte w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą
ulec zmianie, nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
______________________________________________________________________________________________
Naszym klientom zapewniamy profesjonalną obsługę transakcji przez doświadczonych
pośredników.
Bezpłatnie na Państwa życzenie pomagamy w uzyskaniu korzystnego kredytu, w ofercie propozycje
28 banków. Równolegle współpracujemy też z wybraną Kancelarią Notarialną.

Zdjęcia
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