Łódź, Widzew - dom na sprzedaż
Cena: 780000.00 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
TRANSAKCJA - sprzedaż działki 3000mkw z domem wolnostojącym o
pow. 97mkw - cena 780.000zł
rok budowy domu 2002-2007
Dom parterowy, dach czterospadowy kryty blachodachówką w kolorze
ceglanym. DANE OGÓLNE Typ działki: rolna Wymiary działki: front ok. m ,
głębokość ok. m, kształt: prostokąt Ogrodzenie: betonowe z 3 stron z tyłu
siatka , brama metalowa Nasadzenia: działka zagospodarowana: trawa i
iglaki Otoczenie: inne domy, siedziby firm Stan: stan częściowo
wykończeniowy KONDYGNACJE PARTER - korytarz, salon otwarty na
kuchnię ok. 30mkw /bez podłóg, kuchnia do wykończenia/, 1 sypialnia
/panele/, 2 sypialnia, 3 sypialnia, łazienka, wc /glazura, terakota/ Rodzaj
materiału budowlanego: Ytong Ciepła woda: lokalna GARAŻ - Media:
woda doprowadzona prąd doprowadzony kanalizacja w ulicy gaz w ulicy
telefon w ulicy STAN: ściany zewnętrzne - ocieplone i otynkowane tynkiem
mineralnym dach przewody kanalizacyjne stolarka wewnętrzna - tynki
wewnętrzne podłogi - panele w jednej z sypialni - reszta do zrobienia
malowanie ogrzewanie - piec węglowy mozliwość przerobienia na
ogrzewanie gazowe instalacje wewnętrzne: rozprowadzone * woda *
gazowa * ogrzewcza * sanitariaty * armatura * elektryczna Odbiór
techniczny budynku: brak Pośrednik odpowiedzialny zawodowo nr licencji
6309 "Uwaga dane o ofercie mogą odbiegać od stanu faktycznego. Biuro
nie odpowiada za niezgodność danych z rzeczywistością. Oferta może być
w danym momencie nieaktualna. Prosimy o telefon".

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

Symbol oferty

ABL-DS-5277

Lokalizacja

Łódź, Widzew

Pow. całkowita [m2]

97,00 m²

Cena

780 000 PLN

Cena/m2

8041.24 PLN

Nieruchomość
Okna

nowe PCV

Powierzchnia działki
3 000 m²
[m2]
Zagosp. działki
Ukształtowanie działki
Rodzaj domu

zagospodarowana
płaska
wolnostojący

Pokrycie dachu

blachodachówka

Stan budynku

do wykończenia

Rok budowy

2002

Gaz

w ulicy

Woda

miejska

oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może

Ogrzewanie

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

Prąd

własne dla budynku
jest

K.C.
Kanalizacja

Pomieszczenia

w ulicy

