PIASECZYŃSKI, PIASECZNO, KAMIONKA

DOM NA SPRZEDAŻ

Cena:

1 300 000 PLN

Powierzchnia:
200 m2

Liczba pokoi:

Typ zabudowy:

5

bliźniak

Nowoczesne Domy dwulokalowe 200m2!!
Numer oferty

667

Typ transakcji

sprzedaż

Cena

1 300 000 pln
200 m2

Powierzchnia
Cena za m2

6 500 pln / m2

Liczba pokoi

5

OPIS OFERTY
Do sprzedania domy dwulokalowe!
Do sprzedania 2 domy typu bliźniak usadowione na działce o powierzchni 500 m2, jeden dom został doprowadzony do stanu deweloperskiego,
pozostałe 3 nie posiadają instalacji.
Przy wcześniejszym zakupie możliwość wprowadzania zmian w ścianach działowych.

Rozkład pomieszczeń:
Parter:
- Salon 43 m2
- Gabinet 12 m2
- Korytarz 13 m2
- WC 2 m2
- Kuchnia 12 m2
- Spiżarnia 3 m2
- Garderoba 4 m2
- Korytarz 5 m2
- Garaż 19 m2 ( jednostanowiskowy)
Poddasze (bez skosów, pełne pomieszczenia):
- Sypialnia 16 m2
- Sypialnia 16 m2
- Korytarz 16 m2
- Łazienka 8 m2
- Pokój 17 m2
- Garderoba 5 m2
- Łazienka 5 m2
- Pralnia 4 m2
Nowoczesne i Ekskluzywne Domy z dużymi przeszkleniami w cichej, spokojnej i pięknej okolicy wśród lasu brzozowego.
Domy posiadają dwie pełnowartościowe kondygnacje.
Wysoki parter salon z jadalnią i kuchnią 54,82 m2. Na górze dwa pojedyncze pokoje sypialniane oraz podwójna sypialnia z własną łazienką i
garderobą.
Dom pasywny z alternatywnymi źródłami energii, energia słoneczna z paneli fotowoltaicznych na dachu - mniejsze rachunki za prąd do 50%.
Dom wyposażony będzie w odpowiednią wentylację - dzięki rekuperacji.

Dom w pełni bezpieczny, okno parterowe wyposażone w rolety antywłamaniowe.
15 min drogi autem od Centrum Handlowego w Piasecznie. W okolicy piękny zespół Sztucznych Stawów.
Możliwość wykończenia domu pod klucz.
Dojazd utwardzony.
Zapraszam do kontaktu!
Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej www.anndom.eu i zapoznania się ze wszystkimi ofertami.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

KONTAKT
Andrzej Kusz

anndom@anndom.eu

531571551

500188150, 739001796

Nieruchomości Anndom Tadeusza Kościuszki 33/214, 05-500 Piaseczno

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników .

