Rydułtowy, Radoszowy - dom na sprzedaż
Cena: 529000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko
Telefon
Telefon komórkowy

Krzysztof Jeszka
(32) 45-40-117
601-055-220
krzysztof@golddom.eu

Osoba odpowiedzialna
Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Miłosz Włodyka
18057

Szczegóły oferty
Symbol oferty

Opis
Nowe domy w spokojnej okolicy. NOWA CENA!!!
Oferujemy na sprzedaż 4 nowe domy o powierzchni użytkowej 120m2,
położone w bardzo spokojnej okolicy w Rydułtowach - Radoszowy.
Nieruchomości powstają na działkach o powierzchni odpowiednio
620m2 (3 sztuki) i 708m2.
Domy wolnostojące, położone w bardzo spokojnej lokalizacja z dala od
hałasu i zgiełku, na ustawnych działkach.
Składają się z salonu z kuchnią, 3 sypialni, łazienki, toalety, garderoby i
kotłowni. Garaż w bryle budynku.
W cenie zawarte:
- elektryczne rolety i brama garażowa
- rozprowadzone instalacje wodna, cieplna, elektryczna
- ogrzewanie podłogowe z garażem włącznie
- tynki wewnętrzne i wylewki
- ocieplenie i otynkowanie z zewnątrz budynku
- antywłamaniowe drzwi wejściowe
- 3 szybowe okna
- drewniany dach kryty papą termozgrzewalną

Lokalizacja
Pow. całkowita [m2]
Liczba pokoi

120,55 m²
4
529 000 PLN

Cena/m2

4388.22 PLN

Nieruchomość
Standard
Technologia
poroterm
budowlana
Garaż

w budynku

Okna

nowe PCV

Instalacje

NOWA cena 529.000 złotych. Oferta z rynku pierwotnego, Kupujący nie
płaci PCC - oszczędność niemal 11.000 złotych.

Powierzchnia działki

Decydując się na kupno nieruchomości za naszym pośrednictwem,
macie Państwo gwarancję bezpieczeństwa transakcji od podjęcia decyzji
o kupnie, aż do podpisania aktu notarialnego. Współpracując ze
wszystkimi największymi bankami pomagamy w szybkim i
bezproblemowym załatwieniu wszystkich formalności związanych z
przyznaniem najkorzystniejszego dla Państwa kredytu hipotecznego oraz
pożyczek hipotecznych na ewentualny remont nieruchomości.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie
opisów czy zdjęć naszego autorstwa zabronione, zgodnie z ustawą o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. Dz.U.
1994 Nr 24 poz. 83 oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z
dnia 16 kwietnia 1993r.

Rydułtowy, Radoszowy

Cena

Doskonały dojazd do Rybnika i okolicznych miast.

Zapraszam na prezentację!

GLD-DS-860

nowe

620 m²
[m2]
Zagosp. działki
Kształt działki
Rodzaj domu
Pokrycie dachu
Stan budynku
Rok budowy
Woda
Dojazd
Otoczenie
Ogrzewanie
Tarasy

niezagospodarowana
prostokąt
dom jednorodzinny
papa termozgrzewalna
do wykończenia
2022
tak - miejska
asfalt
zabudowa jednorodzinna
pompa ciepła
taras duży

Drzwi

Nota prawna

tak
antywłamaniowe

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie

Rolety

oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może

antywłamaniowe

podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych

tak

Prąd

jest

K.C.
Kanalizacja

miejska

Pomieszczenia
Liczba pokoi

4

