Piaseczno, ul. Strumykowa
Dom (Segment środkowy) na sprzedaż za 659 000 PLN
pow. 168 m2

6 pokoi

2 piętra

2010 r.

3 922,62 PLN/m2

Opis nieruchomości:

Dodatkowe informacje:

Oferta bez prowizji dla kupującego!

Numer oferty:

389537

Stan prawny:

własność

Typ kuchni:

Z oknem

Pow. działki:

154 m2

Czynsz:

130 PLN

Piaseczno, ul. Strumykowa - segment dla rodziny. 5 wygodnych
sypialni, salon z kominkiem i uroczy ogródek!
Budynek z 2010 roku. Segment środkowy, co znacząco wpływa na
niższe koszty ogrzewania w przeciwieństwie do segmentów
skrajnych.

ROZKŁAD POMIESZCZEŃ
Na paterze znajduje się część dzienna w skład której wchodzi
wiatrołap, osobna widna kuchnia z oknem, WC (3m2), jasny
przestronny salon z wyjściem do ogródka i oknami skierowanymi na
zachód oraz garaż mieszczący jeden samochód, przed budynkiem
dwa dodatkowe miejsca postojowe. W przedpokoju jest miejsce na
dużą pojemną garderobę.

Kontakt do doradcy:
Katarzyna Sieczko
tel.: 570 909 939
e-mail: katarzyna@katarzynasieczko.pl

I piętro to część sypialniana w skład której wchodzą 3 sypialnie,
pralnia, oraz duża łazienka.
Na II piętrze znajdują się dwie duże sypialnie i spora łazienka.
Ekspozycja okien - wschód, zachód.
W salonie kominek z rozprowadzeniem ciepła do pozostałych
pomieszczeń.
OSIEDLE
Osiedle zadbane, monitorowane i bezpieczne- zamykane na pilota,
jest domofon. Na terenie osiedla znajduje się plac zabaw dla dzieci i
boisko.
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LOKALIZACJA
Bardzo dobra lokalizacja osiedla. Tuż przy osiedlu przystanek MZK,
sklep Biedronka, przedszkole. W bliskiej okolicy szkoła podstawowa.
Nieco dalej Klub Fitness z pływalnią, CH Józefosław, Auchan, Leroy
Merlin oraz Fashion House Outlet.
STAN DOMU I KOSZTY
Stan domu - do wprowadzenia po lekkim odświeżeniu. Na
podłogach deska barlinecka w dobrym stanie.
Miesięczny czynsz administracyjny - 130zł.
Zdjęcia dostępne na życzenie.
Można doprowadzić gaz miejski, dziś jest ogrzewanie olejowe.
Oferta bez prowizji dla kupującego!

Zobacz galerię online:
KLIKNIJ
LUB
ZESKANUJ
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Zobacz na interaktywnej mapie:
KLIKNIJ
LUB
ZESKANUJ
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