Biała (gw), Ligota Bialska - dom na sprzedaż
Cena: 340000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko

Rafał Szyndlar

Telefon komórkowy

662108067

rafal.szyndlar@investhome.prudnik.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty

REJ-DS-240
Biała (gw), Ligota

Lokalizacja
Bialska

Opis
Na sprzedaż dom zlokalizowany, okolice Białej koło Prudnika. Budynek
posadowiony jest na pięknej zagospodarowanej działce o pow. 0,2440
ha. Wnętrze Domu po remoncie generalnym, zostało wykonane:
-wszystkie instalacje nowe ( c.o. nowy piec na ekogroszek, instalacja
elektryczna, wod-kan ) okna PCV z rotelami, na podłogach panele i
kafelki, na ścianach gładzie, schody z granitu, nowe drzwi wewnętrzne.
Na posesji znajduje się garaż dwustanowiskowy, dodatkowo garaż na
jeden samochód obok pomieszczenia gospodarczego gdzie znajduje się
kotłownia.
Dom posiada 5 pokoi, kuchnię, dwie łazienki z wc, holl, w całości
podpiwniczony.
Polecamy!!!
Szczegóły oferty INVEST HOME NIERUCHOMOŚCI PRUDNIK ul.
DAMROTA 5
RAFAŁ SZYNDLAR, tel. 662 108 067, biuro@investhome.prudnik.pl
http://www.investhome.prudnik.pl/

Pow. całkowita [m2]
Powierzchnia użytkowa

180,00 m²
[m2]
Ilość pokoi
Cena
Cena/m2

340 000 PLN
871.79 PLN

Standard
Ilość kondygnacji

Garaż
Stan prawny
Okna
Instalacje

Nota prawna

5

Nieruchomość

Technologia budowlana

Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są
przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą
podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi
zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie
stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

390,00 m²

Balkon
Powierzchnia działki [m2]

2
cegła
na dwa samochody
Własność
PCV
nowe
jest
2 440 m²

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie
oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może

Rodzaj domu

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

Pokrycie dachu

K.C.

Stan budynku
Podpiwniczenie
Ogrodzenie działki
Gaz
Woda
Dojazd
Otoczenie
Ogrzewanie

wolnostojący
dachówka ceramiczna
do zamieszkania
tak
siatka
brak
ciepła z pieca CO
asfalt
działki zabudowane
ekogroszek

Drzwi antywłamaniowe

tak

Rolety antywłamaniowe

tak

Prąd

jest

Kanalizacja

szambo

Pomieszczenia
Ilość pokoi

5

Typ kuchni

otwarta na pokój

Rodzaj kuchni
Typ łazienki
Ilość łazienek

jasna z oknem
razem z wc
2

