Fabianki, Szpetal Górny - dom na sprzedaż
Cena: 590000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko
Telefon

Alicja Piórkowska
54 4262270

Telefon komórkowy

729715219

alicja@midasnieruchomosci.pl

Osoba odpowiedzialna
Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Rafał Łęgowski
21688

Szczegóły oferty
Opis

Symbol oferty
Lokalizacja

Dom o powierzchni 166 m2 w Szpetalu
Górnym
za jedyne 590.000 !!!
Oferujemy do sprzedania dom wolnostojący o
powierzchni całkowitej 166 m2, na działce 1200
m2 w Szpetalu Górnym.
Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym, w
stanie do zamieszkania.
Część mieszkalna nieruchomości składa się z
parteru i piętra.
W skład parteru domu wchodzą: przestronny
salon z kominkiem oraz wyjściem na taras, dwa
duże pokoje, widna kuchnia z jadalnią, pralnia,
łazienka oraz wc.
W skład piętra domu wchodzą: sypialnia z
łazienką oraz dużą antresolą.
Ponadto dom posiada kotłownię oraz garaż.
Na ścianach gładzie gipsowe, w kuchni oraz
łazience terakota. Na podłodze w salonie
parkiet, w pokojach panele, zaś w kuchni,
wiatrołapie i łazience terakota. Okna PCV,
rolety antywłamaniowe. Instalacja alarmowa.
Ponadto w bliskiej odległości od domu znajduje
się garaż.
Działka zagospodarowana trawnikiem z
nasadzonymi krzewami, założoną kostką brukową
oraz otoczona ogrodzeniem.

Media: woda, prąd, kanalizacja.

Ogrzewanie gazowe.
DOGODNA LOKALIZACJA !!!

Pow. całkowita [m2]

MDS-DS-1981
Fabianki, Szpetal Górny
166,00 m²

Cena

590 000 PLN

Cena/m2

3554.22 PLN

Nieruchomość
Okna

nowe PCV

Powierzchnia działki
1 200 m²
[m2]
Ukształtowanie działki
Rodzaj domu

Pomieszczenia

płaska
wolnostojący

Atutem nieruchomości jest położenie w cichej,
spokojnej okolicy, przy ulicy domów
jednorodzinnych o twardej nawierzchni.

Dom jest jasny, czysty, przytulny i bardzo
przestronny.

Oferta godna polecenia !!!
CENA - 590 000 zł
Kontakt i prezentacja 729 715 219
Bezpłatnie pomagamy w uzyskaniu kredytu na zakup
nieruchomości.
Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie
oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może
podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych
K.C.

