KOŁOBRZESKI, KOŁOBRZEG
Cena:

DOM NA SPRZEDAŻ

948 000 PLN

Powierzchnia:
352 m2

Liczba pokoi:

9

Typ zabudowy:

wolnostojący

DOM WOLOSTOJĄCY KOŁOBRZEG RADZIKOWO
Numer oferty

565

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena
Powierzchnia
Cena za m2
Liczba pokoi

948 000 PLN
352 m2
2 693 PLN / m2
9

Opis oferty
OFERUJEMY NA SPRZEDAŻ

Dom wolnostojący w Kołobrzegu dzielnica Radzikowo
- 3 km od centrum miasta.
- 2,5 km Plaża zachodnia
OPIS DOMU :
Dom umeblowany, wyposażony gotowy do zamieszkania.

Działka o powierzchni 465 m2.

Dom o powierzchni całkowitej 352 m2 POWIERZCHNIA mieszkalna ok. 218 m2,
POMIESZCZENIA:
Parter pow. 89 m2
- 3 pokoje, oddzielna kuchnia ze spiżarką, łazienka, przedpokój
DODATKOWO NA PARTERZE domu znajduje się duży garaż ok. 48 m2 oraz lokal 2 pomieszczenia, łazienka i osobne WC o łącznej pow. ok. 61
m2 z oddzielnym wejściem.
I piętro pow. ok. 74 m2
- 3 pokoje (w tym jeden z wyjściem na taras o pow. 25 m2, łazienka, WC,
II piętro - poddasze o pow. ok. 55 m2
- 3 pokoje, łazienka
PIWNICA:
- kotłownia z wc i wanną,
OPIS
PODŁOGI deska drewniana, schody drewniane z barierkami, elewacja ocieplona, blachodachówka, okna w większości wymienione na PCV, z
dużym potencjałem na przystosowanie pod wynajem lub do zamieszkania.
OGRZEWANIE: piec (węgiel, drewno),
Istnieje możliwość zamiany ogrzewania na gazowe (przyłącza gazowe przy domu).
Możliwość montażu pompy ciepła wraz z fotowoltaiką.
Na życzenie kupującego inwestycja możliwa do przeprowadzenia przez obecnego właściciela za dodatkową opłatą.
W CENIE NIERUCHOMOŚCI PEŁNE UMEBLOWANIE I WYPOSAŻENIE WIDOCZNE NA ZDJĘCIACH.

TERMIN WYDANIA : po zapłacie całej ceny w dniu aktu
STAN PRAWNY : pełna własność bez obciążeń w KW
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela
nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !

Kontakt
Aneta Dorywalska

biuro@agentnieruchomosci.eu

504 353 785
Agent Nieruchomości Aneta Dorywalska Kołobrzeg Zapleczna 9c/10, 78-100 Kołobrzeg

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

