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Dom wolnostojący, Jelenia Góra,
Sobieszów
1 300 000,00 PLN

240 m2

Symbol oferty

79290521

Cena za m2

5 416,67 PLN

Kategoria

Dom wolnostojący,
sprzedaż

Lokalizacja

Jelenia Góra, Sobieszów

Rynek

wtórny

Metraż

240,00 m2

Ilość pokoi

5

Piętro
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Rok budowy

1930

Jesteś zainteresowany tą nieruchomością?
Zadzwoń do nas

Roziel Anna
tel. 509 156 552, 0

Opis
OFERTA DLA KONESERA~Oferujemy Państwu na sprzedaż stylowy obiekt dla koneserów - Willa z lat trzydziestych z własną
historią po gruntownym - solidnym remoncie położona na malowniczej działce z widokiem na Chojnik. Nieruchomość
usytuowana na pięknym wzniesieniu z bramą wjazdową na pilota. Działka o powierzchni 3613m2 w całości ogrodzona i
monitorowana. Dom piętrowy z poddaszem użytkowym, przy bryle budynku znajdują się dwa garaże. ~Pierwsza kondygnacja
(niski parter) na tą chwilę pełni funkcję apartamentu i składa się z korytarza, dwóch sypialni i łazienki z WC. Również na tej
samej kondygnacji znajduje się pralnia z suszarnia oraz duża garderoba. ~Wysoki parter obejmuje korytarz, salon z
wykuszem połączony z częścią jadalną i z wyjściem na taras, kuchnię i WC. ~Piętro składa się z dwóch sypialni w tym jedna z
wyjściem na widokowy balkon zapierający dech w piersiach, dużej łazienki z oknem, wanną, kabiną prysznicową i WC oraz
pomieszczenia gospodarczego.~Ostatnia kondygnacja to otwarta sypialnia ze skosami. Dodatkowo na działce znajduje się
nowy dom letniskowy - umeblowany i wyposażony: składający się z salonu połączonego z aneksem kuchennym, łazienki z
WC i sypialni~Wnętrze domu zostało starannie zaprojektowane i urządzone z wielkim gustem i smakiem. Przy remoncie
domu wykorzystano wysokiej jakości materiały. Ogrzewanie gazowe - piec dwufunkcyjny plus piec typu koza znajdujący się
w salonie. Stolarka okienna w kolorze dębu wysokiej jakości. Na podłogach znajdują się kafle oraz wykładzina dywanowa. Na
ścianach tynki. Stolarka drzwiowa wraz z ościeżnicami oryginalna - drewniana. Schody drewniane oryginalne - starannie
odrestaurowane nadają wnętrzu wyjątkowy klimat. Wysokość pomieszczeń zróżnicowana. Wszystkie media. Nieruchomość
sprzedawana jest z całym wyposażeniem i umeblowaniem. Posesja prestiżowo położona wśród starodrzewia w jednej z
dzielnic Jeleniej Góry - Sobieszów. Oferta wyłącznie dla konesera skłonnego zaakceptować cenę w zamian za absolutnie
wyjątkowy w każdym aspekcie dom. Polecamy i Zapraszamy. ~Oferta godna polecenia.~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
Liczba balkonów
Czynsz
Pow. użytkowa domu
Technologia budowlana
Krycie dachu
Rok budowy
Powierzchnia działki (m2)

idealny
oddzielna
1
0
219
tradycyjna
blacha
1930
3613
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