Gostynin (gw), Białotarsk - dom na sprzedaż
Cena: 270000.00 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 DML-DS-2403 ****

Pow. całkowita [m2]

DML-DS-2403
Gostynin (gw), Białotarsk
120,00 m²

Oferujemy do sprzedaży dom wolno stojący znajdujący się w

Powierzchnia użytkowa

miejscowości Białotarsk , gmina Gostynin, ( 1O KM OD KOWALA )

[m2]

Budynek parterowy z zaadaptowanym poddaszem o pow. użytkowej

Wymiary działki

ok. 120 m2.

Ilość pokoi

Budynek składa się z dużego przestronnego salonu, 3 sypialni, widnej,

Cena

270 000 PLN

oddzielnej kuchni wraz z jadalnią , łazienki wraz z WC. Istniej możliwość

Cena/m2

2250.00 PLN

120,00 m²

40 x 30 m
4

zaadaptowania II części poddasza na pokój lub łazienkę .

Nieruchomość
Domy wybudowany w 80 tych przebudowany i wyremontowany 5 lat
temu.Ocieplony styropianem. Wszystkie okna PCV. Dach pokryty blacho
dachówką.

Standard
Ilość kondygnacji

Ogrzewanie i ciepła woda z pieca gazowego .Woda prąd i kanalizacja z
sieci.

Stan prawny
Okna

Dom znajduje się na działce o pow. ok. 1200 m2. Dojazd drogą asfaltową
.W sąsiedztwie niska zabudowa jednorodzinna. Blisko sklepy , szkoła ,

Instalacje

POLECAMY !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Własność
PCV
wymienione

Powierzchnia

przedszkole , żłobek , kościół .
Cena do negocjacji.

2

20,00 m²
balkonów/tarasów
Powierzchnia działki
1 200 m²

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

[m2]
Ukształtowanie działki

Biuro Nieruchomości DOM-LUX, ul. Wolność 42, Włocławek

Kształt działki
Rodzaj domu

płaska
prostokąt
wolnostojący

Biuro Nieruchomości oświadcza, iż posiada przygotowanie zawodowe
do przeprowadzania transakcji – nr licencji 6776 w rejestrze Polskiej
Federacji Rynku Nieruchomości oraz ważne ubezpieczenie OC.

Pokrycie dachu

blachodachówka

Stan budynku

do zamieszkania

Tarasy

taras duży

BEZPŁATNIE POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU NA ZAKUP
NIERUCHOMOŚCI !!!

Pomieszczenia
Ilość pokoi

Niniejsza oferta stanowi własność Biura Nieruchomości DOM-LUX.

4

Wysokość pomieszczeń

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
prawa, lecz mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie dane dotyczące

2,6000 m

Powierzchnia pokoi

30 , 20 ,18, 12, m²

Podłogi pokoi

panele, drewniana

nieruchomości uzyskano na podstawie oświadczeń zamawiających.
Zdjęcia i opisy w tej ofercie objęte są ochroną praw autorskich
majątkowych i osobistych, stanowią własność w świetle prawa

Typ kuchni

aneks kuchenny Rodzaj kuchni

autorskiego. Wykorzystywanie ich lub rozpowszechnianie bez pisemnej
zgody autora, jest naruszeniem praw autorskich i pociąga za sobą

jasna z oknem

połączony z jadalnią
Powierzchnia kuchni

20,00 m²

odpowiedzialność prawną.
Podłoga kuchni
Typ łazienki

Nota prawna

płytki
razem z wc

Glazura łazienki

nowego typu

Podłoga łazienki

kafle

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie
oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może

Wyposażenie łazienki

podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych

Ilość przedpokoi

K.C.

Powierzchnia

WC, wanna, pralka
2

10,00 m²

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.

przedpokoi
Podłoga przedpokoi

kafle

