Tuszyn, Poddębina - dom na sprzedaż
Cena: 590000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko

Andrzej Dębski

Telefon

(+48) 42 630 56 66

Telefon komórkowy

(+48) 602 646 021

Nr licencji

487
a.debski@property.com.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

487

Szczegóły oferty
Opis
DO SPRZEDAŻY DOM WOLNOSTOJĄCY O POWIERZCHNI 200 mkw
POŁOŻONY NA ŁADNIE ZAGOSPODAROWANEJ DZIAŁCE LEŚNEJ 2.059
mkw ZE STARODRZEWEM - TUSZYN-PODDĘBINA - 590.000 ZŁOTYCH
Dom wybudowany i oddany do użytkowania w 1999 roku.
Dom jednopiętrowy, z poddaszem, częściowo zagospodarowanym.
Ładna, zadbana działka o pow. 2.059 mkw, podjazdy wyłożone kostką,
częściowo starodrzew sosnowy, częściowo ogród wypoczynkowy z
trawnikami i kwiatami.
Na każdej z dwóch kondygnacji po 100 mkw powierzchni użytkowej:
PARTER: wiatrołap, przedpokój, salon 30mk z wyjściem na taras
zachodni, część jadalno-kuchenna 12 mkw, pokój gabinet, wc, łazienka,
druga większa i oddzielna kuchnia 12mkw
PIĘTRO: 3 sypialnie (24; 20 i 14mkw) w tym jedna z dodatkową
powierzchnią garderoby ok.10mkw, łazienka z wanną narożną, wc

Symbol oferty
Lokalizacja
Pow. całkowita [m2]

VAK-DS-1110
Tuszyn, Poddębina
250,00 m²

Powierzchnia użytkowa
200,00 m²
[m2]
Wymiary działki
Ilość pokoi

25x80 m
6

Cena

590 000 PLN

Cena/m2

2360.00 PLN

Nieruchomość
Standard

Poddasze: 49 mkw zagospodarowane na 1 duży pokój, ocieplony dach,
podbitka
Media: energia elektryczna, siła, woda ze studni głębinowej, centralne
ogrzewanie gazowe (butla z gazem).
Uwaga! Dane w ofercie mogą odbiegać od stanu faktycznego, mają

Ilość kondygnacji

1

Technologia
cegła ceramiczna
budowlana
Garaż

na dwa samochody

jedynie charakter informacyjny, oparte są na informacjach uzyskanych
od klientów zgłaszających . Biuro nie odpowiada za niezgodność danych

Stan prawny

Własność

z rzeczywistością. Oferta może być w danym momencie
nieaktualna.Prosimy o kontakt telefoniczny e-mailowy

Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie

Okna
Instalacje
Balkon

drewniane
dobre
jest

oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może

Ilość balkonów

1

podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych

Ilość tarasów

1

K.C.

Powierzchnia działki
2 059 m²
[m2]
Zagosp. działki
Ukształtowanie działki
Kształt działki
Rodzaj domu

zagospodarowana
częściowo zalesiona
prostokąt
wolnostojący

Pokrycie dachu

dachówka bitumiczna

Pozwolenie na
tak
użytkowanie
Stan budynku
Ogrodzenie działki
Rok budowy

do zamieszkania
betonowe
2002

Gaz

własna butla

Woda

tak - miejska

Dojazd
Otoczenie
Ogrzewanie

droga szutrowa
działki zabudowane
c. o. gazowe i węglowe

Tarasy

taras duży

Prąd

w budynku

Kanalizacja

szambo

Pomieszczenia
Ilość pokoi

6

Wysokość
2,8000 m
pomieszczeń
Powierzchnia pokoi
Podłogi pokoi
Typ kuchni

30;24;20;13,5;30;10 m²
deski
meble kuchenne
aneks kuchenny - połączony

Rodzaj kuchni
z jadalnią
Powierzchnia kuchni

10,00 m²

Podłoga kuchni

terakota

Typ łazienki
Ilość łazienek

osobno z wc
2

Powierzchnia łazienki
6,00 m²
[m2]
Glazura łazienki

glazura

Podłoga łazienki

terakota
kabina prysznicowa, lustro,

Wyposażenie łazienki
pralka, umywalka, wanna
Ilość WC

2

Glazura WC

glazura

Podłoga WC

terakota

Ilość przedpokoi

2

