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DOM NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 5, pow. całkowita: 210 m2, pow. działki: 666 m2,
DOBRA
Cena 1

429 000 zł

Na sprzedaż komfortowy, przestronny dom wolnostojący usytuowany na końcu cichej, bocznej ulicy.
Powierzchnia użytkowa domu wynosi 210 m2. Dom został wybudowany w 2008 roku, a remont został
przeprowadzony 3 lata temu. Wykonanie domu solidne i bardzo dobre jakościowo.
Na parterze domu znajduję się przestronny salon z kominkiem i wyjściem na taras. Kuchnia połączona z częścią
jadalnianą i przejściem do salonu. Łazienka z prysznicem, WC oraz częścią wydzieloną na suszarnie. Wiatrołap z
dodatkowym pomieszczeniem gospodarczym oraz korytarz.
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Na 1. piętrze znajdują się 4 sypialnie i łazienka z wanną. 3 sypialnie mają przynależne garderoby. Z dwóch
sypialni wyjście na taras. Jeden pokój aktualnie wykorzystywany jest jako gabinet.
Kolejny poziom stanowi poddasze, jest to otwarta przestrzeń, która można dowolnie zagospodarować, np. na
kolejny pokój lub tak jak dotychczas jako miejsce do przechowywania zbędnych rzeczy.
W bryle budynku garaż jednostanowiskowy z automatycznie otwieraną bramą. Powierzchnia działki wynosi 666
m2. Ogród jest bardzo zadbany, zainstalowany system nawadniający.
Dodatkowo na działce znajduje się budynek gospodarczy oraz część wypoczynkowa.
Przed budynkiem znajdują się dodatkowe miejsca postojowe. Sąsiedzi tylko z jednej strony.
W odległości 100 m znajduje się przystanek autobusowy, ścieżka rowerowa. Oferta idealna dla rodziny ceniącej
spokój.
Zapraszam do zapoznania się z ofertą na prezentacji.

*********************************************************
INWESTOR NIERUCHOMOŚCI - profesjonaliści ds. nieruchomości.
Nie znalazłeś oferty, która Cię interesuje? Znajdziemy dla Ciebie najlepszą.
ZADZWOŃ, w naszej ofercie posiadamy również niepublikowane nieruchomości.
!! Kupując z nami otrzymujesz 10% zniżki na zakupy w Leroy Merlin !!
Gwarantujemy najlepsze ceny nieruchomości.
Bezpłatnie załatwimy Ci najlepszy kredyt hipoteczny.
Bezpłatnie wycenimy Twoją nieruchomość.
Pomożemy w załatwieniu spraw spadkowych i innych sprawach prawnych.
Pomożemy w doborze ekipy remontowej i przeprowadzkowej.
Czuj się bezpieczny !!! Posiadamy ubezpieczenie OC na 1.000.000 EURO
*********************************************************
Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?
*** ZADZWOŃ 604 11 12 13 *** PŁACIMY GOTÓWKĄ *** DECYZJA W TYM SAMYM DNIU***
Kupujemy domy, mieszkania, działki, grunty.
W każdym stanie, również zadłużone, do kapitalnego remontu z trudną sytuacją prawną.
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Cena

1 429 000,00 PLN

Cena w EURO

317 095,10 €

Cena w USD

375 684,10 $

Cena za m2

6 804,76 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat

POLICKI

Gmina

DOBRA (SZCZECIŃSKA)

Miejscowość

DOBRA

Prawobrzeże /lewobrzeże

LEWOBRZEŻE

Powierzchnia całkowita

210,00 m2

Powierzchnia działki

666,00 m2

Powierzchnia użytkowa

210,00 m2

Rodzaj domu

WOLNO STOJĄCY

Rok budowy

2008

Standard

WYSOKI STANDARD

Materiał ścian

CEGŁA

Typ kuchni

Z OKNEM

Liczba pokoi

5

Liczba pięter

2

Źródło c.w.

PIEC GAZOWY

Instalacje

ELEKTRYCZNA,
KANALIZACJA, GAZOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ

Energia elektryczna

JEST

Podłączony gaz

JEST

Podłączona kanalizacja

JEST

Nr Licencji

15317

Piotr Poncyljusz
CEO Grupa Inwestor Sp. z o.o.

604402040
piotr@inwestor.com.pl

Więcej ofert na stronie www.inwestor.com.pl

