Częstochowa, Parkitka - dom na sprzedaż
Cena: 985000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko

Ewa Baczyńska

Telefon komórkowy

781513981

Nr licencji

14395
biuro@expert-nieruchomosci.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

14395

Szczegóły oferty
Symbol oferty
Lokalizacja

Opis
Na sprzedaż nowoczesny dom w zabudowie szeregowej o
atrakcyjnym designie i sprawdzonym programie funkcjonalnym mieszkań
w dzielnicy Parkitka.

Pow. całkowita [m2]

EXP-DS-7423
Częstochowa, Parkitka
179,00 m²

Powierzchnia użytkowa
179,00 m²
[m2]

Dom ma pow. całkowitą 179 mkw, składa się z parteru i piętra.
Liczba pokoi

4

Działka ma pow. 235 mkw.
Na parterze znajduje się salon z możliwością podłączenia kominka,
kuchnia, łazienka z prysznicem, garaż.
Na piętrze są trzy sypialnie, pokój kąpielowy z toaletą oraz pralnia z
suszarnią.
Jest to budynek piętrowy, przykryty płaskim dachem, dzięki pełnej
wysokości obu kondygnacji wnętrza są bardziej przestronne i ustawne.
Wewnętrzny układ funkcjonalny zaprojektowano zgodnie z podziałem na
kondygnacje.
Strefa dzienna na parterze została szeroko otwarta na taras, który
powiększa przestrzeń wypoczynkową.
Rodzinny relaks w salonie uprzyjemnia w jesienne i zimowe wieczory
nastrojowy kominek.

Cena

985 000 PLN

Cena/m2

5502.79 PLN

Nieruchomość
Standard
Liczba kondygnacji

2

Garaż

w budynku

Okna

nowe PCV

Balkon

jest

Powierzchnia działki

Na parterze jest ogrzewanie podłogowe, na piętrze są grzejniki.
Budynek jest wykończony z materiałów najwyższej jakości dbając o
kolorystykę i harmonię domu. z piecem gazowym, i grzejnikami,
rozprowadzoną instalacją elektryczną, wod -kan, gazową, orange,
doprowadzony jest prąd, gaz, woda, kanalizacja.

235 m²
[m2]
Rodzaj domu
Pokrycie dachu
Stan budynku

W salonie i schodach położono: The Room Infiniti Brazil 120X260
Płytka Ceramiczna Nat. IMOLA.
W łazience : Costruire Metallo NERO 60x120 płytka ceramiczna rett.
serenissima
Costruire Metallo Srtong mix nero 30x120 płytka ceramiczna rett.
serenissima
Charwood Burned 18X118 płytka ceramiczna serenissima
WIKA Biała wanna 160 bez otworu przelewowego MARMORIN
RIVA 600C Biała Umywalka Nablatowa EVERMITE MARMITE x2
ESSENCE HARD GRAPHITE Batrie GROHE

szeregowiec
papa termozgrzewalna
do zamieszkania

Pomieszczenia
Liczba pokoi

4

ANGUS H METALLIC GREY 520X1460- Grzejnik podłączenie lewe 50MM TERMA -łazienka na górze
EASY POŁYSK/TR+AP 1600x2000 - Ścianka boczna wolnostojąca
- SANSWISS -łazienka na górze
XTENSA SREBRNY POŁYSK/TR+AP 120X200
Drzwi suwane prawe HUPPE -łazienka na dole
Klimatyzacja w salonie i sypialni firmy Sinclair.
Nieruchomość położona na zamknięty osiedlu domów jednorodzinnych w
cichym i spokojnym miejscu, niedaleko do przystanków autobusowych.
Serdecznie Polecam i Zapraszam do oglądania.

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.

