Piotr Byzdra
(ELITE Nieruchomości)
nr licencji: 9358
tel.: 500 358 321
email: piotr@elite.nieruchomosci.pl

Wolno stojący, 164 m2, Dobra

Dom na sprzedaż - Dobra

cena 798 000 zł

liczba pokoi: 5

pow. całkowita: 164,00
m2

pow. działki: 767,00 m2

Na sprzedaż wyjątkowy dom wolnostojący w Dobrej, położony w zacisznym miejscu, w otulinie lasu.
Dom wybudowany z najcieplejszego materiału Ytong Energo, dodatkowo docieplony styropianem
Ogrzewanie podłogowe w części głównego poziomu: kuchnia, przedpokój, łazienka i toaleta .
Kuchnia w zabudowie na wymiar ze sprzętem AGD: zmywarka, lodówka, piekarnik, płyta elektryczna i okap. Blaty
oraz płytki na podłodze marmurowe. Przy kuchni zlokalizowana jest spiżarnia. W salonie na podłodze deska z
drzewa egzotycznego. Ściany gładzone, malowane.
W holu duża szafa w zabudowie, typu komandor.
Dwa niezależne wejścia (drugie wejście od ogrodu), dzięki temu dom może pełnić funkcję dwurodzinnego.

Dom dwukondygnacyjny usadowiony na skarpie, na działce o pow. 767m2.
PARTER: - wejście od frontu
- przestronny salon z kominkiem o pow. 49m2 z którego jest wyjście na taras,
- otwarta kuchnia ze spiżarnią o pow. 13m2
- dwa pokoje o pow. 10 i 8m2
- łazienka z kabiną prysznicową, wanną z hydromasażem, umywalką oraz wc, o pow. 7,5 m2
- hol,
- wc dla gości
POZIOM PRZYZIEMIA: - drugie wejście
- dwa pokoje o pow. 15 i 11 m 2
- łazienka z kabiną prysznicową i wc,
- garderoba,
- sauna,
- pomieszczenie gospodarcze,
- garaż na dwa miejsca postojowe o pow. 39,7m2
Polecam i zapraszam na prezentację.

Sprawdź naszą pełną ofertę na stronie E L I T E . N I E R U C H O M O S C I . P L - NAJLEPSZE SPRAWDZONE
OFERTY NIERUCHOMOŚCI W NAJLEPSZYCH CENACH ZNADZIESZ NA NASZEJ STRONIE !

*****KUPUJEMY MIESZKANIA Z OBCIĄŻENIAMI I DŁUGAMI ZA GOTÓWKĘ***** ZADZWOŃ 502-424-064
Powyższe ogłoszenie ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowi ono oferty w myśl art. 66 i n. ustawy z
dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964r. Nr 16, poz. 93, ze zm.).
Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

informacje ogólne
Symbol

ELT29565

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Rodzaj domu

WOLNO STOJĄCY

Liczba pokoi

5

Powierzchnia całkowita

164 m2

Powierzchnia użytkowa

164 m2

Powierzchnia działki

767 m2

Rok budowy

2005

Liczba pięter

2

Standard

WYSOKI STANDARD

Pokrycie dachu

DACHÓWKA CERAMICZNA

Cena za m2

4 866 PLN

Cena

798 000 PLN

wyposażenie

Lodówka

Zmywarka

informacje dodatkowe
Typ kuchni

OTWARTA

Liczba łazienek

2

Liczba WC

1

Droga dojazdowa

ASFALTOWA

Źródło c.w.

PIEC GAZOWY

Sauna

Garaż

Taras

instalacje
Internet

Energia elektryczna

Podłączony gaz

Podłączony wodociąg

Podłączona kanalizacja

więcej ofert na stronie www.dobryadres.pl

