DS0130, DOM PARTEROWY/ MACHOWA

INFORMACJE O NIERUCHOMOśCI:
Adres
: Machowa, Machowa, 33-113, podkarpackie
Kategoria : Domy
Typ
: Na sprzedaż
INFORMACJE O NIERUCHOMOśCI:

349.000,00 PLN

Oferujemy do sprzedaży dom wolnostojący o pow. użytkowej 218 m2, usytuowany w Machowej , 15 km od Tarnowa.
Budynek z lat 90-tych , parterowy, częściowo podpiwniczony, budowany tradycyjną technologią z pustaka max, kryty blachą , ocieplony
wełną i styropianem, wykonana elewacja. Dom w dobrym stanie technicznym składa się z wiatrołapu, 6 pokoi, kuchni ze spiżarnią , 2
łazienek, przestronnego holu oraz strychu. Stolarka pcv w kolorze złoty dąb z zewnątrz, moskitiery, na podłodze parkiet w bardzo dobrym
stanie, ogrzewanie gazowe piecem dwu-funkcyjnym, dodatkowo junkers do podgrzewania wody. Ze względu na rozmieszczenie i układ
pomieszczeń budynek można podzielić na dwa niezależne mieszkania lub zaadoptować i wykorzystać część domu na prowadzenie
działalności gospodarczej, pod przedszkole, dom opieki ,itp. Dojazd do posesji drogą asfaltową, media: prąd, gaz, woda,kanalizacjaszambo. Działka o pow. 15 arów,częściowo ogrodzona, zagospodarowana różnorodną roślinnością, na posesji znajduje się również budynek
gospodarczy z garażami. W sąsiedztwie luźna zabudowa domów jednorodzinnych , szkoła, sklepy, kościół. Polecamy, zapraszamy na
prezentację nieruchomości w terenie. !! Zapewniamy bezpłatną pomoc w uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu !!
----Cena za m2
Ilość pięter w budynku
Stan nieruchomości
Forma własności
Liczba poziomów

:
:
:
:
:

1789 zł
2
do odświeżenia
Własność
jednopoziomowe

PODSTAWOWE INFORMACJE:
Pokoje
: 6
Sypialnie
: 4
Lazienki
: 2
Powierzchnia użytkowa : 218 m2
INFORMACJE O PARKINGU:
Opis miejsca parkingowego : Garaż wolnostojący
INFORMACJE BUDOWLANE:
Wybudowany w
: 0
Przebudowany w
: 0
Styl budynku
: parterowy, wolnostojący
Konstrukcja budynku
: tradycyjna, murowana
Zewnętrzne wykończenie : elewacja
Dach
: dwuspadowy, blacha
Podłoga
: parkiet
Piętro
: 0
Kondygnacja dolna
: 0.00
Kondygnacja środkowa : 0.00
Kondygnacja górna
: 0.00
Kondygnacje razem
: 0.00
PIWNICA I FUNDAMENTY:
Piwnica i fundamenty : częściowe podpiwniczenie
PARAMETRY NIERUCHOMOśCI:
Razem
: 0.00
Powierzchnia
: 218.00
Wielkość działki
: 1500.00
WYGODY:
Wyposażenie:
Stolarka PCV
Armatura sanitarna
Media / Energia:
Ogrzewanie gazowe
Piec dwufunkcyjny
Bezpieczeństwo:
Teren ogrodzony
Układ / konstrukcja:
Kotłownia
Spiżarnia

Piwnica
Budynek mieszkalny
Pomieszczenie gospodarcze
Strych
Taras
Rekreacja:
Ogród
Doprowadzono:
Kanalizacja
Woda
Gaz
Prąd
AGENT:
Imię i nazwisko Agnieszka Wiśniowska
Adres
ul. Krakowska 12, Tarnów, małopolskie
Tel. kom.
793 693 301

