Akces nieruchomości
API-DS-140906 | Dom Sprzedaż Góra Kalwaria - gmina
Lokalizacja

mazowieckie, piaseczyński, Góra
Kalwaria - gmina, Tomice

Pow. całkowita [m2]

147,00 m2

Pow. działki [m2]

460,00 m2

Ilość pokoi

5

Cena

510 000 PLN

Ilość pięter w budynku

1

Zagospodarowanie działki Zagospodarowana
Ukształtowanie działki

płaska

Kształt działki

prostokąt

Ogrodzenie działki

metalowe

Okna

drewniane

Instalacje

nowe

Balkon

jest

Rodzaj domu

bliźniak

Pokrycie dachu

blacha

Powierzchnia użytkowa

147 m2

Podpiwniczenie

Nie

Stan budynku

developerski

Garaż

jest

Rok budowy

2017

Gaz

jest

Woda

jest

Kanalizacja

tak

Prąd

jest

Dojazd

asfalt

Ogrzewanie

CO dla mieszkania

SPRZEDAM DOM 147 M2 NA DZIAŁCE 460 M2- TOMICE / KĄTY
Dom Pod Warszawą
Budynek składający się z dwóch segmentów B3 i B4 realizowany jest na sąsiedniej
działce. Powierzchnia budynku to 147m2 z 5 pokojami i garażem na działce 460 m2
. Posiada 2 pełne kondygnacje (piętro bez skosów) + poddasze jako kondygnacja
dodatkowa do zaadaptowania o wysokości 3m i powierzchni 72m2
Dom w zabudowie bliźniaczej położony w miejscowości Tomice / Kąty w powiecie
piaseczyńskim. Szkoła i przedszkole w miejscowości.
Ulica oświetlona, droga asfaltowa teren ogrodzony.
Budynek położony pośród niskiej zabudowy jednorodzinnej znajdującej się w enklawie lasów i
terenów zielonych.

Akces nieruchomości
Budynek jest gotowy do użytku i zostanie przekazany w stanie deweloperskim.
Budynek wykonany z porothermu gr 25 cm, na elewacji styropian gr 15 cm, strop żelbetowy
monolityczny, okna trzy szybowe o wspólczynniku przenikania 0,5; drzwi wejściowe metalowe
w kolorze okien ,brama garażowa segmentowa w kolorze okien, na dachu blacho dachówka.
Pomieszczenia :
łazienki 2
sypialni 4
garaż
salon z jadalnią
miejsce postojowe 2
kotłownia
kuchnia
Zalety Inwestycji
Bezpieczeństwo
system alarmowy, zamknięty teren, domofon/wideofon, metalowe ogrodzenie
Okolica
enklawa lasów i terenów zielonych, dojazd asfaltowy, szkoła, przedszkole, sklepy, ...
Techniczne
Wszelkie Instalacje, 460m2 działki, 147m2 powierzchni, 2 piętra – piętro ...
Media
prąd, gaz, internet, telefon, kanalizacja, woda
POLECAM !!! ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA I ZAKUPU
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