BOLESŁAWIECKI, BOLESŁAWIEC
Cena:

DOM NA SPRZEDAŻ

620 000 PLN

Powierzchnia:
115 m2

Liczba pokoi:

3

Typ zabudowy:

bliźniak

DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ Z OGRODEM
Numer oferty

424

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

620 000 PLN
115 m2

Powierzchnia
Cena za m2

5 391 PLN / m2

Liczba pokoi

3

Opis oferty
OKAZJA!!! REKA Nieruchomości zaprasza do zakupu domu o pow. 115 m2 w zabudowie bliźniaczej z pięknym ogrodem w Bolesławcu
położony na działce o powierzchni 406 m2,w bardzo atrakcyjnej dzielnicy z zabudową wolnostojąca i bliźniaczą. Budynek jednopiętrowy,
podpiwniczony, z użytkowym poddaszem oraz garażem wolnostojącym.
Na parterze znajduje się salon z kominkiem z wyjściem na taras i ogród, kuchnia, toaleta, hol, wiatrołap. Drewniane schody prowadzące na I
piętro, gdzie znajdują się dwa pokoje jeden z szafą w zabudowie o pow. około 20 m2, drugi o pow. około 13 m2, łazienka z wanną, korytarz,
wejście na poddasze o pow. około 38 m2 oraz poddasze o pow. około 17 m2. Dom ocieplony z elewacją, okna PCV z roletami zewnętrznymi
ręcznie sterowanymi, ogrzewanie gazowe piecem dwufunkcyjnym, na podłogach gres, panele, deski, grunt wykupiony na własność. Dom
ogrodzony, z zadbanym ogrodem i funkcjonalnym układem sprawia, że jest to wymarzone miejsce do spędzania wolnego czasu i
odpoczynku, jak również zabawy. Doskonała i bardzo spokojna lokalizacja z dala od miejskiego zgiełku, a zarazem bliska odległość do
centrum Bolesławca.
Istnieje możliwość zamiany na mieszkanie dwupokojowe położone na I piętrze lub wysokim parterze z dopłatą.
Zapraszamy na prezentację
Informacje dotyczące opisu nieruchomości mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Treść niniejszego ogłoszenia
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W ofercie biura bezpłatna i profesjonalna obsługa w zakresie kredytów hipotecznych i gotówkowych.

Reka Nieruchomości
ul. Sierpnia 80 nr 11
59-700 Bolesławiec
tel. 883-444-884, 793717389
http://www.rekanieruchomosci.pl/
e-mail: biuro@rekanieruchomosci.pl
Zapraszamy
od pon. do pt. 9-17

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kontakt
Admin Admin
883-444-884
REKA Sp. z o.o. Sierpnia '80 nr 11, 59-700 Bolesławiec

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

biuro@rekanieruchomosci.pl

