mazowieckie, ostrowski, Ostrów Mazowiecka, Dybki
Pod lasem w stanie idealnym
Dom - Sprzedaż

Cena

510 000 PLN

Powierzchnia

180,00 m2

Typ domu

Wolnostojący

Liczba pokoi

4

Podstawowe
Numer oferty

9144/DS/MAX

Rok budowy

2014

Rynek Pierwotny

Nie

Powierzchnia użytkowa

130 m2

Liczba kondygnacji

2

Stan budynku

Bardzo dobry

Droga dojazdowa

Asfaltowa

Materiał

Cegła

Pomieszczenia
Powierzchnia salonu

25 m2

Typ kuchni

Otwarta

Powierzchnia kuchni

5 m2

Piwnica

Nie

Media

OPIS OFERTY
Nowy, wygodny w pełni urządzony dom na większej działce. Na parterze salon z
wyjściem na taras. Na parterze otwarta umeblowana i wyposażona wygodna
kuchnia, jeden pokój, łazienka z wc. Na piętrze dwa osobne pokoje w tym jeden z
balkonem i obszerniejsza łazienka. Ogrzewanie i ciepła woda ekologiczne z
podwójnych "solarów" na dachu. Rozprowadzone po domu jako centralne na pietrze
i podłogowe na parterze. Dom zagospodarowany, urządzony także cała działka
ogrodzona z elektryczną bramą, monitoringiem, alarmem itp. Elektryczne rolety w
oknach, wszystkie bramy otwierane elektrycznie z pilota, ogródek z automatycznym
nawadnianiem. Zbudowany i wykończony bdb materiałami. Ekonomiczny w
utrzymaniu. Usytuowany na działce 1789 m2 + 4018 m2. Obie działki przylegają do
siebie i są ogrodzone. Można nabyć z mniejsza działką lub większą za dopłatą.
Cicha i spokojna okolica, obfite lasy i mile sąsiedztwo. Dom wykorzystywany
okazjonalnie jako dom letni sprzedawany tylko i wyłącznie ze względu na wiek. Bdb
dojazd oddawana właśnie S8. Blisko do urzędu gminy, przychodni, szkoły, sklepów
czy gastronomii. Zapraszam zdecydowanych na prezentację i do kupna.
Szczególnie polecam.

Gaz

Nie

Ogrzewanie

Ekologiczne, kominkowe

Ciepła woda

Bojler

Woda

Miejska

Kanalizacja

Szambo - ekologiczne

Bezpieczeństwo
Alarm

Tak

Domofon

Nie

Monitoring

Nie

Osiedle zamknięte

Nie

Miejsca parkingowe
Usytuowanie garażu

Przy budynku

Działka
Działka

1 789 m2

Ogrodzenie

Siatka

Marcin Koncewicz
Marcin Koncewicz

tel. 525 230 850

marcin.koncewicz@maxon.pl

Niniejsze warunki mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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