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Dom wolnostojący, Bukowiec
799 000,00 PLN

150 m2

Symbol oferty

73420521

Cena za m2

5 326,67 PLN

Kategoria

Dom wolnostojący,
sprzedaż

Lokalizacja

Bukowiec

Rynek

wtórny

Metraż

150,00 m2

Ilość pokoi

4

Rok budowy

2008

Jesteś zainteresowany tą nieruchomością?
Zadzwoń do nas

Andrysiak Tomasz
tel. 507 136 111, 0

Opis
Prezentujemy Państwu na sprzedaż nowy dom wolnostojący o bardzo ładnej bryle z 2008 roku, malowniczo położony z
widokiem na pasmo gór w uroczej małej miejscowości Bukowiec koło Karpacza. Dom parterowy bardzo funkcjonalny z
poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 150 m2 posadowiony na dwóch działkach o łącznej powierzchni 1960 m2.
Nieruchomość wybudowana w technologi tradycyjnej z pustaka ceramicznego natomiast dach docieplony pokryty dachówką
ceramiczną. Dom składa się z dwóch stref: ~Stefy dziennej - parter w skład którego wchodzi wiatrołap, duży holl, otwarty
salon z kominkiem z wyjściem na taras, oddzielnej dużej słonecznej kuchni, łazienki z WC, kotłowni oraz
jednostanowiskowego garażu który znajduje się w bryle budynku. Do strefy nocnej która mieści się na piętrze prowadzą nas
piękne schody i tutaj do dyspozycji znajdują się dwie duże sypialnie jedna z wyjściem na balkon, pokój dziecinny, oraz
pomieszczenie przeznaczone na łazienkę z WC. Stolarka okienna wysokiej klasy PCV na podłogach kafle i panele. Wnętrze
domu zostało bardzo starannie wykończone i gustownie urządzone - dom gotowy do zamieszkania. Nieruchomość idealnie
nasłoneczniona z dobrym dostępem do drogi gminnej. Dom ogrzewany gazem propan-butan oraz alternatywnie kominkiem z
rozprowadzeniem na pokoje. Nieruchomość podłączona do kanalizacji i posiada własną studnie. Na granicy działki znajduje
się przyłącze do gazu ziemnego. Dom przeznaczony dla osób pragnących zamieszkać w miejscu bardzo cichym w
sąsiedztwie gór i lasów. Polecamy i zapraszamy na prezentację. Oferta godna polecenia dla klientów wymagających.~Nota
prawna. Opis oferty zawarty na naszej stronie internetowej sporządzony jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz
informacji przekazanych przez właściciela, może on podlegać weryfikacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i
następnych K.C.~

Dodatkowe informacje
Stan
Typ kuchni
Ogródek
Liczba balkonów
Czynsz
Usytuowanie garażu
Pow. użytkowa domu
Technologia budowlana
Krycie dachu
Rok budowy
Ogrzewanie
Powierzchnia działki (m2)

bardzo dobry
połączona z jadalnią
Tak
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