WARSZAWSKI ZACHODNI, ŁOMIANKI, DĄBROWA
Cena:

DOM NA SPRZEDAŻ

1 190 000 PLN

Powierzchnia:
200 m2

Liczba pokoi:

4

Typ zabudowy:

1/2 bliźniaka

Urocze i dostępne od zaraz
Numer oferty

6474

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

1 190 000 PLN
200 m2

Powierzchnia
Cena za m2

5 950 PLN / m2

Liczba pokoi

Opis oferty
Przytulna w nowoczesnym stylu, o ciepłym charakterze nieruchomość , zlokalizowana w prestiżowej części Dąbrowy Leśnej. O wnętrzu
pełnym światła i komfortu życia dzięki wydzielonym strefą. W dodatku może być dostępne "od ręki".
Całość domu składa się z czterech kondygnacji; -przyziemie które można wyodrębnić np. pod działalność (odnawiane 6 lat temu): suszarnia,
łazienka z kabiną, pokój, garaż z automatyczną bramą
-parter: wiatrołap z garderobą, salon z marmurowym kominkiem , część jadalniana, kuchnia z pełnym AGD (płyta, piekarnik, okap, zmywarka
firmy Simens ,lodówka w zabudowie firmy Whirlpool) , taras ,
-piętro: łazienka, pokój 22 m kw z dużym tarasem nad salonem, pokój 19 m kw ze schodami na użytkowe widne poddasze z przenośną
klimatyzacją, garderoba (pierwotnie łazienka)
-poddasze: przystosowana na pokój, dobrze doświetlony trzy okna Fakro z roletami Dodatkowe informację:
-ogrzewanie podłogowe parter i łazienka na górze. Pozostałe pomieszczenia grzejniki Buderusa.Piec gazowy 4-ro letni Viessmann . Budynek
ocieplony styropianem.
Część domu obłożona granitem.
Drzwi wejściowe drewniane, antywłamaniowe robione na specjalne zamówienie.
Brama wjazdowa przed garażem sterowana na pilot, druga brama na dodatkowe miejsce postojowe obsługiwana ręcznie. W całym domu
instalacja alarmowa, Internet, na zewnątrz doprowadzona instalacja domofonowa.
Miłe sąsiedztwo!
Dąbrowa to miejsce znajdujące się blisko Puszczy Kampinoskiej oraz na styku z Warszawą. W pobliżu jest pełne zaplecze infrastruktury
społecznej.
POLECAM!!!
Opiekun oferty Sylwia Krzyżanowska, tel. 517 112 931 , e-mail krzyzanowskasylwia55@gmail.com
W ofercie biura znajduje się około 200 domów z gminy Łomianki. Wszystkie sprawdzone osobiście!
Więcej ofert na stronie biura www.arkadianieruchomosci.com.pl
Informacje zawarte powyżej nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Godziny pracy biura pn-pt 10.00-18.00 oraz na KAŻDE życzenie po wcześniejszym umówieniu się.***
Oferujemy bezpłatną konsultację sprawdzonego doradcy kredytowego oraz aktywną pomoc w uzyskaniu korzystnego kredytu

Kontakt
Sylwia Krzyżanowska
517 112 931
Arkadia Nieruchomości Zakroczymska 22, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

krzyzanowskasylwia55@gmail.com
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Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

