Prudnik - dom na sprzedaż
Cena: 399000.00 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
Lokalizacja
Pow. całkowita [m2]

Opis
Na sprzedaż dom jednorodzinny, wolnostojący, zlokalizowany na ulicy

REJ-DS-193
Prudnik
260,00 m²

Powierzchnia użytkowa
180,00 m²
[m2]

Głowackiego w Prudniku.

Ilość pokoi

6

Budynek 3-kondygnacyjny ( 6 pokoi, kuchnia, 2 łazienki z wc, 2 balkony,

Cena

399 000 PLN

taras, dodatkowe dwa pokoje w piwnicy ) o powierzchni całkowitej 260

Cena/m2

1534.62 PLN

m2, na którą składają się:

Nieruchomość
- piwnica: możliwość adaptacji pod działalność gospodarczą ( osobne
wejście ) dwa pokoje, wc, mała kuchnia, pomieszczenie gospodarcze,
holl.

Standard
Ilość kondygnacji

- parter: przestronny salon, gabinet, kuchnia z jadalnią, łazienka z wc,

Technologia budowlana

3
cegła

przedpokój, holl, taras.
- I piętro: 3 pokoje, łazienka, holl, balkon.

Garaż
Stan prawny

Dom wybudowany w 1989 r. Usytuowany na prawie 5 arowej działce, w

Okna

bardzo spokojnej i cichej okolicy - daleko od drogi głównej. Budynek

Instalacje

ocieplony siiding,

Balkon

Garaż przynależy w budynku.
Ogród ładnie zagospodarowany, krzewy ozdobne, częściowo wyłożony
kostką brukową.

w budynku
Własność
nowe PCV
częściowo wymienione
duży

Ilość balkonów

2

Ilość tarasów

1

Powierzchnia działki
465 m²

Standard wykończenia:

[m2]

Dom wybudowany z cegły, dach płaski przykryty blachą, okna pcv, na

Zagosp. działki

zagospodarowana

ścianach gładzie, na podłogach parkiet, płytki ceramiczne.
Kształt działki

Dom ogrzewany piecem gazowym.
Cicha i spokojna okolica. Cena do negocjacji. Polecam!!!

Rodzaj domu
Pokrycie dachu
Stan budynku
Podpiwniczenie
Gaz

prostokąt
wolnostojący
blacha
do odświeżenia
tak
tak - miejski

Szczegóły oferty INVEST HOME NIERUCHOMOŚCI PRUDNIK ul.
DAMROTA 5

Woda

ciepła - piecyk gazowy

RAFAŁ SZYNDLAR, tel. 662 108 067, biuro@investhome.prudnik.pl
http://www.investhome.prudnik.pl/

Dojazd
Otoczenie
Ogrzewanie

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

asfalt
działki zabudowane
własne gazowe - junkers

Prąd

jest

Kanalizacja

tak

Pomieszczenia

stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.
Ilość pokoi

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.

6

