Tuszyn - dom na sprzedaż
Cena: 425000.00 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 SPRZEDANIA DOM WOLNO STOJĄCY W BUDOWIE TUSZYN/MODLICA - 425.000 ZŁOTYCH
Dom położony w bardzo malowniczej i zacisznej okolicy. Dom budowany
jako dom w zabudowie zagrodowej według projektu Sielanka A oraz
obejmuje również budynek gospodarczy o pow.64 mkw.
Dom wybudowany w technologii tradycyjnej z pustaka ceramicznego, na
podłogach wylewki, budynek gospodarczy również wybudowany do stanu
surowego otwartego.
PARTER:
- wiatrołap 4,5 mkw
- przedpokój 8,8 mkw
- wc 2,3 mkw
- kuchnia ze spiżarnią 13,6 mkw
- salon 39,3 mkw
- pokój 11,7 mkw
- garderoba 4,7 mkw
- hall 7,4 mkw
- pralnia i co 11,5mkw
- łazienka 7,9 mkw
- pokój 11,7 mkw
PODDASZE:
- przedpokój 5,20
- łazienka 11mkw po podłodze
- pokój 44mkw po podłodze (21mkw użytkowa)
- pokój 41 mkw po podłodze (20 mkw użytkowa)

Symbol oferty
Lokalizacja
Pow. całkowita [m2]

Tuszyn
154,00 m²

Powierzchnia użytkowa
154,00 m²
[m2]
Wymiary działki
Liczba pokoi

26 x 480 m
5

Cena

425 000 PLN

Cena/m2

2759.74 PLN

Nieruchomość
Standard
Liczba kondygnacji
Technologia
budowlana
Garaż
Stan prawny
Instalacje

Bardzo malowniczo położony, oddalony od hałasu ulicznego, widok na
pola, w pobliżu nowo powstające domy jednorodzinne

Powierzchnia działki

Pilna sprzedaż z powodu wyjazdu za granicę

Zagosp. działki

1
cegła, pustak ceramiczny
poroterm
na dwa samochody
Własność
brak

12 700 m²
[m2]

Ukształtowanie działki
Uwaga! Dane w ofercie mogą odbiegać od stanu faktycznego, mają
jedynie charakter informacyjny, oparte są na informacjach uzyskanych
od klientów zgłaszających . Biuro nie odpowiada za niezgodność danych
z rzeczywistością. Oferta może być w danym momencie
nieaktualna.Prosimy o kontakt telefoniczny e-mailowy

VAK-DS-1132

Kształt działki
Rodzaj domu
Pokrycie dachu
Stan budynku

niezagospodarowana
lekko nachylona
prostokąt
wolnostojący
dachówka ceramiczna
do wykończenia

Rok budowy

2015

Gaz

brak

Nota prawna
Woda

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie

Dojazd

tak
droga nieutwardzona

oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może
podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych
K.C.

Otoczenie
Prąd
Kanalizacja

działki niezabudowane
w ulicy
brak

Pomieszczenia
Liczba pokoi
Wysokość pomieszczeń
Powierzchnia pokoi

5
2,7000 m
39; 11,7; 11,7; 21; 20 m²

Podłogi pokoi

wylewka

Rodzaj kuchni

jasna z oknem

Liczba łazienek

2

Liczba WC

1

Liczba przedpokoi

2

Powierzchnia przedpokoi

8,00 m²

