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TARNOWSKIE GÓRY, RYBNA. DUŻY, DWURODZINNY Z BASENEM., OGRODZONA DZIAŁKA 4700M2.
WOLNOSTOJĄCY GARAŻ.
Cena całkowita:

1 200 000 PLN

Powierzchnia:

260 m2

Cena za m2:

4 615 PLN / m2

Liczba pięter:

1-piętrowy

Liczba pokoi:

6 pokoi

charakter_budynku: dwurodzinny

dojazd:

asfalt

elewacja:

tynk

ksztalt:

kwadrat

material:

pustak

ogrodzenie:

metalowe

poddasze:

nieużytkowe

podpiwniczenie:

częściowe

przeznaczenie:

dowolne

stan_budynku:

bardzo dobry

technologia:

murowana

Typ budynku:

wolnostojący

kanalizacja:

miejska

media:

gaz, prąd, siła, woda

ogrzewanie:

CO węglowe

okna:

plastikowe

Garaż:

dwustanowiskowy,
wiata, wolnostojący

Numer oferty:

T27/20/TGR/D3

Opis dodatkowy:
Agent prowadzący: Tomasz, tel. 533-993-425, www.lokal-com.pl
Oferta przedstawia:
wolnostojący częściowo podpiwniczony, trzykondygnacyjny dom w idealnym stanie technicznym o powierzchni użytkowej 260 m2,
usytuowany na działce o pow. 4707 m2.
Parter domu podzielony na dwa półpiętra połączone klatką schodową z osobnymi wejściami posiada: bardzo duży salon z
wyjściem na balkon, umeblowaną kuchnię, dwie sypialnie, łazienkę z wanną.
Piętro domu również podzielone dwoma półpiętrami, połączone klatką schodową posiada: umeblowaną i wyposażoną kuchnię,
łazienkę z prysznicem i toaletą, 4 sypialnie. Podpiwniczenie pod połową budynku z dwiema piwnicami, kotłownią.
Na posesji znajduje się również: wolnostojący murowany garaż na kilka samochodów z murowaną nadbudówką, wiata, basen,
oczko wodne.
Budynek wykonany w technologii murowanej ocieplony styropianem.
Dach skośny dwuspadowy drewniany pokryty papą.
Instalacje: wodna z przyłączem z sieci wodociągowej, gazowa, elektryczna (230/400V). Odprowadzanie ścieków do kanalizacji
miejskiej. Ogrzewanie centralne węglowe. Ciepła woda z bojlera. Posesja w całości ogrodzona i odizolowana od sąsiadów
drzewkami iglastymi. Droga dojazdowa asfaltowa z bardzo dobrym połączeniem z DK11.
Pomagamy w formalnościach związanych z uzyskaniem kredytu hipotecznego.
Powyższa oferta ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Agent prowadzący: Tomasz, tel. 533-993-425
WIĘCEJ OFERT W DOBRYCH CENACH NA www.lokal-com.pl
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