Fabianki, Bogucin - dom na sprzedaż
Cena: 398000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Dariusz Gordecki
54-420-10-67
793-915-640
Nr licencji: 6776
domlux.wek@wp.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

6776

Szczegóły oferty
Symbol oferty

Opis

Lokalizacja

***OFERTA W BIURZE NR DML-DS-2246***

Pow. całkowita [m2]

Oferujemy do sprzedaży nieruchomość zabudowaną budynkiem

Powierzchnia użytkowa

mieszkalnym oraz halą o łącznej pow. użytkowej ok. 400m2 , znajdującą

[m2]

się w miejscowości Bogucin, gmina Fabianki.

Ilość pokoi

Pow. użytkowa części mieszkalnej wynosi ok 180m2 , natomiast pow.

Cena

użytkowa części usługowej (hali) wynosi ok.

220m2 .

DML-DS-2246
Fabianki, Bogucin
400,00 m²

400,00 m²

Cena/m2

5
398 000 PLN
995.00 PLN

Budynek mieszkalny murowany, dach kryty blachą. Hala murowana o
wysokości ok. 8 m z trzema niezależnymi wjazdami.

Nieruchomość

W części usługowej znajdują się dwa pomieszczenia socjalne (łazienka
wraz z wc oraz szatnia).

Stan prawny

Działka wynosi ok. 2290m2 .

Okna

Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Instalacje

Media, tj. woda, prąd na działce.

Powierzchnia działki [m2]

Nieruchomość może być przeznaczona na działalność gospodarczą, np.
warsztat, hurtownię, zakład budowlany itd.

Pokrycie dachu
Rok budowy

Własność
PCV
dobre
2 290 m²
blacha
2000

CENA TO 398.000 ZŁ DO NEGOCJACJI !!!!!

Woda

tak

Kontakt bezpośredni do agenta prowadzącego pod nr tel. 793-915-640

Prąd

jest

Kanalizacja

tak

Biuro Nieruchomości DOM-LUX, ul. Wolność 42, Włocławek
Biuro Nieruchomości oświadcza, iż posiada przygotowanie zawodowe
do przeprowadzania transakcji – nr licencji 6776 w rejestrze Polskiej
Federacji Rynku Nieruchomości oraz ważne ubezpieczenie OC.
BEZPŁATNIE POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU NA ZAKUP
NIERUCHOMOŚCI !!!
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
prawa, lecz mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie dane dotyczące

Pomieszczenia
Ilość pokoi
Wysokość pomieszczeń
Powierzchnia pokoi
Typ kuchni
Rodzaj kuchni
Powierzchnia kuchni

5
2,7000 m
od 12 m2 do 25m2 m²
oddzielna
jasna z oknem
16,00 m²

nieruchomości uzyskano na podstawie oświadczeń zamawiających.
Zdjęcia i opisy w tej ofercie objęte są ochroną praw autorskich

Typ łazienki

majątkowych i osobistych, stanowią własność w świetle prawa

Powierzchnia łazienki

autorskiego. Wykorzystywanie ich lub rozpowszechnianie bez pisemnej

[m2]

razem z wc

12,00 m²

zgody autora, jest naruszeniem praw autorskich i pociąga za sobą

Podłoga łazienki

terakota

Ilość przedpokoi

2

odpowiedzialność prawną.

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.

Powierzchnia przedpokoi

15,00 m²

