Jeżów Sudecki, Dziwiszów - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 189000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko

Lucyna Wojtoń

Telefon

756454444

Telefon komórkowy

607797911
lucyna@marles.com.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

13045

Szczegóły oferty
Symbol oferty

Opis
Na sprzedaż ładne mieszkanie 2 pokojowe znajdujące się na parterze
budynku wielorodzinnego w miejscowości Dziwiszów. Na powierzchnię
użytkową 69,8m2 składają się :

Jeżów Sudecki,
Lokalizacja
Dziwiszów
Rodzaj budynku
Pow. całkowita [m2]

Salon o pow. 26,20 m2
Sypialnia o pow. 19,60m2
Kuchnia ( przejście do salonu przez kuchnię ) o pow. 13,80m2
Łazienka o pow. 3,30 m2
Dodatkowo do mieszkania przynależą : Piwnica : 16 m2 oraz strych o pow.
13,20
Ogrzewanie piecowe- możliwość zmiany na elektryczne. W Dziwiszowie
nie ma gazu miejskiego.

MAR-MS-13630

kamienica wolnostojąca
99,00 m²

Powierzchnia użytkowa
69,80 m²
[m2]
Piętro
Ilość pokoi

parter
2

Cena

189 000 PLN

Cena/m2

1909.09 PLN

Za budynkiem znajduje się ładny, zadbany ogród z altanką.

Nieruchomość
UWAGA! Istnieje możliwość zamiany na mniejsze mieszkanie z
ogrzewaniem z sieci na Zabobrzu!
Jest to doskonała oferta dla osób ceniących sobie ciszę i spokój. W
pobliżu ośrodek zdrowia, sklep, przystanki. 7 minut samochodem na
Zabobrze. Serdecznie polecam i zapraszam na prezentację. Lucyna
Wojtoń : 607-797-911

Standard
Opłaty w czynszu
Ilość pięter w budynku
Stan lokalu

Nota prawna

Mies. czynsz admin.

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie

Okna

oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może

Instalacje

fundusz remontowy
3
dobry
100 PLN
PCV
częściowo wymienione

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

Widok
Gaz
Woda
Dojazd
Otoczenie
Ogrzewanie

na podwórko
brak
ciepła - bojler elektryczny
asfalt
działki zabudowane
etażowe

Pomieszczenia
Ilość pokoi
Wysokość pomieszczeń

2
2,6500 m

Powierzchnia pokoi
Podłogi pokoi
Typ kuchni

26,20; 19,60 m²
panele
jasna z oknem
aneks kuchenny -

Rodzaj kuchni
połączony z jadalnią
Typ łazienki

razem z wc

