Michał Krawczyk
(KRAWCZYK NIERUCHOMOŚCI)
tel.: 691 50 32 32
email: michal@krawczyk-nieruchomosci.pl

Dom, 159 m2, Pilchowo

Dom na sprzedaż - Pilchowo

cena 939 000 zł

liczba pokoi: 4

pow. całkowita: 159,00
m2

pow. działki: 428,00 m2

OFERTA BEZPOŚREDNIA, PROWIZJĘ KLIENTA KUPUJĄCEGO POKRYWA SPRZEDAJĄCY
OFERTA SPRZEDAŻY UNIKATOWEGO DOMU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI PILCHOWO- ok.11km od Szczecina.
Dom wybudowany w 2017r, o powierzchni użytkowej ok. 159m2 + ok. 20m2 ogród zimowy stanowiący
kontynuację tarasu - 135m2 mieszkalnej + ogród zimowy + garaż jednostanowiskowy. Posadowiony na
zagospodarowanej działce - ok. 428m2 + droga dojazdowa ok.140m2.
Dom w zabudowie bliźniaczej, dwóch sąsiadów rozdzielają garaże, ogrody po zupełnie przewinych stronach bardzo przemyślany projekt.
W skład domu wchodzi;

Parter:
- przestronny salon z jadalnią (kominek) - wyjście na nowoczesny ogród zimowy (okna trójszybowe, ogrzewany stanowiący wspaniałe miejsce do relaksu nawet w okresie zimowym).
- kuchnia w zabudowie, wyposażona w sprzęt AGD - przejście do spiżarni
- toaleta
- pomieszczenie gospodarcze
-garaż
Piętro:
- kompleks głównej sypialnii z właśną częścią przeznaczoną na garderobę, własna łazienk z kabiną natryskową
- pokój dziecka
- gabinet/pokój gościnny
- dodatkowa duża łazienka z wanną, natryskiem oraz toaletą
- dodatkowa garderoba z częścią wydzieloną na pralkę oraz suszarkę.
Całość wykończona w nowoczesnym standardzie.
Ogrzewanie z pieca gazowego: ogrzewanie podłogowe, parter
Wszystkie media z sieci miejskiej: kanalizacja, woda, gaz oraz prąd.
Dodatkowe dwa miejsca parkingowe na terenie posesji z zamykaną bramą.
Doskonała lokalizacja, w bezpośrednim sąsiedztwie przyrody. Cisza, spokój idealne miejsce do życia.
Dojazd do centrum Szczecina ok. 11km - 15 min autem.
Zapraszam na prezentację tej wyjątkowej oferty.
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Michał Krawczyk (licencja nr: 18339)
-------------------------POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI - POSIADAMY OFERTĘ KILKUNASTU BANKÓW W
JEDNYM MIEJSCU. NASZ INDYWIDUALNY DORADCA W PROFESIONALNY SPOSÓB POMOŻE WYBRAĆ NAJLEPSZĄ
OPCJĘ DLA CIEBIE

*Powyższa oferta ma charakter jedynie informacyjny i została utworzona na podstawie oświadczeń właściciela
nieruchomości, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz
innych właściwych przepisów prawnych.

Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

informacje ogólne
Symbol

KNG-DS-9594

Liczba pokoi

4

Powierzchnia całkowita

159 m2

Powierzchnia działki

428 m2

Rok budowy

2017

Liczba pięter

2

Cena

939 000 PLN

więcej ofert na stronie www.dobryadres.pl

