WARSZAWSKI ZACHODNI, STARE BABICE, BLIZNE JASIŃSKIEGO
Cena:

DOM NA SPRZEDAŻ

1 590 000 PLN

Powierzchnia:
182 m2

Liczba pokoi:

6

Typ zabudowy:

1/2 bliźniaka

Bliźniak w wysokim standardzie
Numer oferty

7044

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena
Powierzchnia
Cena za m2

1 590 000 PLN
182 m2
8 736 PLN / m2

Liczba pokoi

6

Opis oferty
Mam przyjemność zaproponować Państwu dom w zabudowie bliźniaczej w okolice Blizne Jasińskiego gmina Stare Babice.
Budynek jest w trakcie budowy, planowane zakończenie prac budowalnych wrzesień 2022r.
Dom o powierzchni 182m2 z poddaszem nieużytkowym 65m2 z możliwością adaptacji.
Architekturę wyróżnia nowoczesna, ponadczasowa forma oraz podwyższony standard deweloperski.
Dbałość o szczegóły architektoniczne i materiały wysokiej jakości, sprawiają, że czuję się komfort i wygodę mieszkania w wysokiej jakości
domu. Dom przewidziany dla 4-5 osobowej rodziny.

Kupujący nie płaci podatku PCC 2%
Standard wykończenia:
-Rolety zewnętrzne
-Ogrzewanie podłogowe w całym domu
-Rozprowadzenie instalacji klimatyzacji w każdym pokoju
-Instalacja pod rekuperację i jednostka do rekuperacji
-Podjazd do budynku wyłożony kostką
-Kominek
-Okna i drzwi balkonowe: PCV 3 szybowe.
-Instalacja wentylacji grawitacyjnej
-Instalacja video domofonowa
-Rozprowadzenie instalacji alarmowej pod czujki PIR oraz kontaktrony.
-Brama wjazdowa na posesję sterowana napędem elektrycznym

Blisko:
Szkoła w centrum Starych Babic
Szkoła Big Ben
Przedszkole
Plac zabaw :)
Sklepy: Biedronka, Netto, Pepko, CCC...
Przystanek autobusowy
Szybki dojazd do Warszawy
Stacja Paliw
Polecam!!!
Zapraszam do oglądania.

Opiekun oferty Olga Kyshynska, tel. 880 112 341 , e-mail: olha.kyshynska@vp.pl
Informacje zawarte powyżej nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Więcej ofert na stronie biura www.arkadianieruchomosci.com.pl

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
hipotecznego!
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kontakt
Olga Kyshynska
880 112 341
Arkadia Nieruchomości Zakroczymska 22, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

olha.kyshynska@vp.pl

