Jasienica, Międzyrzecze Górne - dom na sprzedaż
Cena: 680000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko
Telefon komórkowy

Magda
+48 505 056 477
biuro@tessen.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty

TES-DS-175
Jasienica, Międzyrzecze

Lokalizacja
Górne

Opis
Bielsko-Biała, Międzyrzecze Górne – Budynek 140m2, działka 1416m2.
Budynek do zamieszkania. Wymaga odświeżenia.

Pow. całkowita [m2]

140,00 m²

Powierzchnia użytkowa
140,00 m²
[m2]

Polecam Państwu solidny, jednorodzinny budynek mieszkalny o pow.
140m2 zlokalizowany na ogrodzonej, płaskiej i zagospodarowanej
działce o pow. 1416m2 wraz z wkomponowaną drewutnią i wiatą. Z tyłu
budynku duży taras. Ogród obsadzony tujami, miejsce na ognisko. W
tylnej części ogrodu drzewka owocowe.
Budynek powstał w 2004r, materiałem konstrukcyjnym budynku jest cegła
kratówka, dach pokryty dachówką ceramiczną Roben. Stolarka okienna
PCV. Alarm, drzwi antywłamaniowe.
Media: gaz, prąd, oczyszczalnia ścieków, 2 studnie w tym 1 głębinowa.
Ogrzewanie gazowe, częściowo podłogowe + kominek z płaszczem
wodnym.
Budynek z klimatyzowanym salonem, w oknach rolety zewnętrzne.
W skład budynku wchodzą:
Parter: przedpokój, salon z kuchnią, spiżarnia, kotłownia z kabiną
prysznicową, osobne WC.
Poddasze: 3 sypialnie, łazienka z wanną i WC.
W budynku znajduje się garaż o pow. 20m2.
Odległość od szkoły, przedszkola- 2,5km.
Sklep, przystanek autobusowy – ok. 1,2km.
Sprzedający zostawiają w budynku: kuchnię w zabudowie, szafy w
zabudowie( garderoby).

Ilość pokoi

4

Cena

680 000 PLN

Cena/m2

4857.14 PLN

Nieruchomość
Standard
Technologia budowlana

cegła kratówka

Garaż

w budynku

Okna

nowe PCV

Instalacje
Balkon
Ilość tarasów

Do negocjacji.

Powierzchnia

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ KREDYTOWĄ.

balkonów/tarasów

Zapraszam na prezentację.

Powierzchnia działki

wymienione
brak
1

12,00 m²

1 416 m²
[m2]

Nota prawna

Zagosp. działki

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie

Ukształtowanie działki

oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może

Kształt działki

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

Rodzaj domu
Pokrycie dachu
Stan budynku
Gaz
Woda

zagospodarowana
płaska
prostokąt
wolnostojący
dachówka ceramiczna
do zamieszkania
jest
tak - własna

Otoczenie

działki zabudowane

Ogrzewanie

własne dla budynku

Tarasy
Prąd
Kanalizacja

taras duży
jest
brak

Pomieszczenia
Ilość pokoi
Wysokość pomieszczeń

4
2,6000 m

