Częstochowa, Zawodzie-Dąbie - dom na sprzedaż
Cena: 570000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko

Ewa Baczyńska

Telefon

34/3336183

Telefon komórkowy

781513981

Nr licencji

14395
biuro@expert-nieruchomosci.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

14395

Szczegóły oferty
Symbol oferty

Opis
Do sprzedaży bardzo ładny dom jednorodzinny w dzielnicy Zawodzie.

Częstochowa, ZawodzieLokalizacja
Dąbie

Dom ma pow. całkowitą 160 m2, działka 500 mkw,
Pow. całkowita [m2]

Dom położony jest w malowniczej i spokojnej dzielnicy domków
jednorodzinnych.

EXP-DS-7292

160,00 m²

Powierzchnia użytkowa
160,00 m²

Opis:
Do domu wchodzi się przez korytarz, który prowadzi do mieszkania na
parterze i na piętrze.
Na parterze znajduje się kuchnia, salon, sypialnia, pokój z wyjściem na
południową część ogródka, łazienka, wc -osobno, oraz schowek.
Na piętrze znajdują się trzy pokoje (jeden może zstąpić kuchnię),
łazienka, strych oraz dwa balkony.
Dane techniczne:
W 2005 roku został przeprowadzony generalny remont budynku,
Postawiono nowe ściany z cegły, położono nową instalację elektryczną,
wod -kan, nowe wylewki.
Budynek został ocieplony styropanem 15 cm, otynkowany.
Dach pokryty - deskowanie pełne, ocieplony wełną mineralną, pokryty
papą i gontem bitumicznym.
Okna pcv.
Na podłogach położono panele, płytki.
Na ścianach gładź gipsową.
Media doprowadzone: prąd, woda, kanalizacja, gaz.

[m2]
Liczba pokoi

6

Cena

570 000 PLN

Cena/m2

3562.50 PLN

Nieruchomość
Standard
Liczba kondygnacji

2

Garaż

na dwa samochody

Okna

PCV

Powierzchnia działki
500 m²
[m2]
Zagosp. działki
Rodzaj domu
Pokrycie dachu
Stan budynku

zagospodarowana
bliźniak
gont bitumiczny
do zamieszkania

Gaz

jest

Woda

jest

Ogrzewanie - piec gazowy dwu - funkcyjny.
Na działce są dwa garaże.
Lokalizacja:
Dom położony jest w cichej i spokojnej okolicy, niedaleko do przystanków
MPK, przychodni, szkoły, przedszkola, klepów.

własne gazowe - kocioł 2Ogrzewanie
funkcyjny
Prąd

jest

Kanalizacja

tak

Meble na zdjęciach do uzgodnienia z potencjalnym klientem.

Pomieszczenia
Dom bardzo dobrze utrzymany, nie wymaga żadnego wkładu

finansowego.
Może być dwu - rodzinny, jedna klatka dwa wejścia.
Polecam i Zapraszam na prezentację.!!!

Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie
oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może
podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych
K.C.

Liczba pokoi

6

