LEGIONOWSKI, SEROCK
Cena:

DOM NA SPRZEDAŻ

725 000 PLN

Powierzchnia:
201 m2

Liczba pokoi:
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Typ zabudowy:

1/2 bliźniaka

Ładny dom z pompą ciepła
Numer oferty

6582

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

725 000 PLN
201 m2

Powierzchnia
Cena za m2

3 607 PLN / m2

Liczba pokoi

Opis oferty
Bardzo ładny dom w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 141m2 zbudowany w 2010 roku na działce 702m2.
Parter :
sień 3,70m2,hol 4.30m2,kotłownia 4,30m2,łazienka ,8m2,pokój 11,60m2,hol i komunikacja 8m2,pokój dzienny 30 m2,kuchnia 9,20m2,garaż
17,30m2.
Piętro :
3 sypialnie:19,70m2,13,70m2,13m2,łazienka 10,90m2, hol 5,90m2.
Dom w odległości 500m od rzeki Narew ,istnieje możliwość sprzedaży domu z wyposażeniem,
Kuchnia w zabudowie wraz z AGD :zmywarka Bosch ,piekarnik i płyta indukcyjna Siemens,mikrowela Whirlpool .
Zabudowa holu.
Media : woda z wodociągu,szambo ,gaz miejski - ogrzewanie gazowe ,pompa ciepła Ariston i kominek z nawiewem mechanicznym ,alarm ,
podłogi :parkiet dębowy i deska barlinecka w sypialniach,ogrzewanie podłogowe w łazienkach.Dach pokryty dachówką ceramiczną
,moskitiery w oknach. Z pokoju dziennego wyjście na modrzewiowy taras 60m2 ,częściowo zadaszony. Spokojna i cicha okolica .
Ten dom możecie państwo nabyć tylko za pośrednictwem naszej agencji.
Zapraszamy na prezentację ,oferujemy bezpieczne i profesjonalne przeprowadzenie transakcji przez licencjonowanego pośrednika : Jolanta
Kowalska licencja nr 19195

tel. 784 332 333 e-mail: j. kowalska@arkadianieruchomosci.com.pl ; biuro ul. Zakroczymska 22 Prezentujemy tylko sprawdzone oferty
,oferujemy pomoc przy uzyskaniu kredytu.
Staramy się uzyskać rzetelne informacje na temat oferowanych nieruchomości które nie zawsze możemy zweryfikować otrzymując je od
osób trzecich dlatego prezentowana oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kc a ma jedynie charakter informacyjny.
Zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą na stronie : www. arkadianieruchomosci.com.pl

Kontakt: 784 332 333 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczymska 22
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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Kontakt
Jolanta Kowalska
784 332 333
Arkadia Nieruchomości Zakroczymska 22, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

j.kowalska@arkadianieruchomosci.com.pl

