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DOM NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 5, pow. całkowita: 205,00 m2, pow. działki: 449,00 m2,
MIERZYN
Cena 990

000 zł

Do sprzedania bardzo ładny szeregowiec skrajny w Mierzynie. Powierzchnia użytkowa domu 172 m2, całkowita
205 m2, powierzchnia działki 449 m2.
Na parterze znajduje się przestronny salon 42 m2, połączony z kuchnią 14 m2, z którego jest wyjście na taras 21
m2 i do ogrodu.Taras wykonany z granitu płomieniowanego, łazienka z wc i kabiną prysznicową, garaż 17 m2 i
pomieszczenie gospodarcze. Parter klimatyzowany.
Na piętro prowadzą piękne schody z drewna i marmuru. Znajdują się tam 3 sypialnie 17/15/12 m2, pokój
kąpielowy z wanną z hydromasażem, kabiną prysznicową i wc. W jednaj sypialni jest garderoba. Na 3 poziomie
znajduję się otwarta przestrzeń 32 m2 "po podłodze", w tej chwili jest tam pokój rekreacyjny. Dom wykończony
materiałami wysokiej jakości, w salonie i kuchni na podłodze marmur, w kuchni blaty granitowe, kominek
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marmurowy. W oknach elektryczne sterowane pilotem rolety antywłamaniowe. System alarmowy. Ogrzewanie
własne gazowe piecem kondensacyjnym ze 150 l zasobnikiem, na parterze i w łazienkach podłogowe. W domu
została wykonana dodatkowa izolacja od strony sąsiada co zwiększa komfort.
Dom został wykończony w technice dla alergika, nie były używane kleje.
Ogród zadbany z nasadzeniami, znajduje się w nim wiata na samochód oraz " drewutnia".
Polecam !!!

Symbol

CAR2680

Rodzaj nieruchomości

DOM

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Status

AKTUALNA

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

990 000 PLN

Cena za m2

4 829 PLN

Miejscowość

MIERZYN

Prawobrzeże /lewobrzeże

LEWOBRZEŻE

Powierzchnia całkowita

205 m

Powierzchnia działki

449 m2

Powierzchnia użytkowa

172 m2

Forma własności działki

WŁASNOŚĆ

Rodzaj domu

SZEREGOWIEC SKRAJNY

Rok budowy

2007

Standard

WYSOKI STANDARD

Konstrukcja budynku

MUROWANA

Materiał ścian

CEGŁA

Typ kuchni

Z OKNEM

Liczba pokoi

5

Źródło c.w.

GAZOWY 2-OBIEGOWY

Ogrzewanie

C.O. GAZOWE

Forma własności

PEŁNA WŁASNOŚĆ

Uciążliwość okolicy

CICHE

Kształt dachu

DWUSPADOWY

Garaż

JEST

Kominek

JEST

Balkon

JEST

Taras

JEST

Arkadiusz Gasztka

+48 601 807 680
arkadiusz.g@carre.pl
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2

