Rybnik - dom na sprzedaż
Cena: 499000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Joanna Raziuk-Stojchev
607-471-513
607-471-513
Nr licencji: 20565
joanna@komplex.nieruchomosci.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

20565

Szczegóły oferty
Symbol oferty

Opis

Lokalizacja

KPX-DS-1545
Rybnik

TYLKO U NAS JEDYNA TAKA OFERTA
Pow. całkowita [m2]

PIĘKNE DOMY W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ !!

128,56 m²

Powierzchnia użytkowa
128,56 m²

Biuro Nieruchomości Komplex ma przyjemność zaprezentować Państwu
do zakupu nieruchomość położoną w Rybniku. Domy w zabudowie
szeregowej w stanie deweloperskim o powierzchni użytkowej 128 m2.

[m2]

Nieruchomość jest w stanie realizacji planowane zamknięcie inwestycji
jest na koniec roku 2019 r natomiast pierwsze domy oddane do
użytkowania będą do końca 2018 roku.

Cena

499 000 PLN

Cena/m2

3881.46 PLN

W skład wchodzić będzie 8 domów w zabudowie szeregowej z
przydomowym ogródkiem i tarasem.
Każda z posesji będzie ogrodzona, zamykana bramą automatyczną. Na
zewnątrz budynku będzie specjalna strefa parkingowa, ogródek jak
również tereny rekreacyjne. Teren będzie miał 800 m2 i będzie do użytku
tylko dla mieszkańców domów. Teren będzie stanowił wspólność.

Ilość pokoi

4

Nieruchomość
Standard
Ilość kondygnacji

1

Garaż

w budynku

Miejsce w którym będą zlokalizowane domu jest spokojne,oddalone od
ruchu ulicznego. Jednocześnie domy zlokalizowane będą 2 km od
centrum miasta.

Okna

nowe PCV

Domy oddane będą w stanie deweloperskim a więc wykonane będą
wylewki, tynki, instalacje, okna z parapetami wewnętrznymi oraz
zewnętrznymi.

Powierzchnia działki

Istnieje również wykonanie domu pod klucz.

Ilość tarasów

1

170 m²
[m2]
Rodzaj domu
Stan budynku

szeregowiec
do wykończenia

Nieruchomość będzie składała się z następujących pomieszczeń
Tarasy

PARTER- toaleta, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, 27 m salon z
jadalnią z wyjściem na taras,
PIĘTRO- 3 pokoje o powierzchni od 10 m2- 16 m2, łazienka oraz
garderoba

taras duży

Pomieszczenia
Ilość pokoi

Do domu przynależy garaż znajdujący się w bryle budynku.

4
kuchnia z jadalnią z

Rodzaj kuchni
wyjściem na taras

NIERUCHOMOŚCI MOŻNA JUŻ REZERWOWAĆ !!
W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA OFERTĄ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ
OBEJRZENIA DOMU POKAZOWEGO LUB TEŻ INNYCH
NIERUCHOMOŚCI WYKOŃCZONYCH I GOTOWYCH DO
WPROWADZENIA.
SERDECZNIE ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

Ilość łazienek

2

KOMPLEX NIERUCHOMOŚCI
JOANNA RAZIUK-STOJCHEV
TEL: 607-471-513
www.komplex.nieruchomosci.pl
Licencja nr 20565
ŻORY UL. JANA PAWŁA II 27 ( OBOK SĄDU)
POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU- BEZPŁATNIE !!

Nota prawna
testOpis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie
oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać
aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

