Novena s.c. Dawid Cygański, Małgorzata
Uliasz
ul. Inowrocławska 21/1, 53-643 Wrocław
Telefon: 71-795-40-40
Adres e-mail: nieruchomosci@novena.pl

Dom wolnostojący, 200 m2,
Jordanów Śląski

Cena: 730 000 PLN
3 650 PLN/m2

Dom wolnostojący na sprzedaż, Jordanów Śląski

cena
730 000 PLN
3 650 PLN/m2

powierzchnia
200.00 m2
powierzchnia
dz.2900.00 m2

liczba pokoi
6

Opis oferty

piętro
1 (z 2)

Parametry oferty

Duża działka i piętrowy dom z garażem i tarasem tylko 2 km od
Jordanowa Śląskiego.
Tylko 30 km od Wrocławia, dojazd drogą nr 8. Świetna opcja
komunikacyjna.

Numer oferty

Ogród o pow 1300 mkw wystawa południowo-wschodnia.

Cena

Typ oferty

Dom wolnostojący

Rodzaj transakcji

Sprzedaż
730 000 PLN

2

DOM Z POTENCJAŁEM. wolnostojący o czterech kondygnacjach.
Taras częściowo osłonięty, z możliwością korzystania przez cały rok.
Dom obecnie jest urządzony jako dwa oddzielne mieszkania i gabinet w
przyziemiu.

Cena za m

Trzy w jednym.
Na piętrze urządzono trzy pokoje, kuchnię ze spiżarką, łazienkę. Dużym
atutem są dwa balkony.

4952508715720092

3 650 PLN

Liczba pokoi

6

Piętro

1

Liczba pięter

2

Powierzchnia

200 m2

Powierzchnia działki

2 900 m2

Na parterze salon, sypialnia, jadalnia, kuchnia ze spiżarką, garderoba,
łazienka. Duży zadaszony taras w opcji na lato i na zimę.

Miejscowość

Jordanów Śląski

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

W przyziemiu: pokój-gabinet, pokój z aneksem kuchennym, kotłownia,
pralnia.

Lokalizacja

2 km od Jordanowa
Sląskiego
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Ponadto poddasze można także zaadoptować na pokoje czy pracownię.
Wielki potencjał do wzięcia.

Powiat

wrocławski

Gmina

Jordanów Śląski

Własność

własność

Dodatkowo na działce wybudowany jest grill wolnostojący i kącik do
odpoczynku wśród zieleni.

Przeznaczenie
Rok budowy

2014

Działka ma pow 2877 mkw, jest ogrodzona.
Ogród o pow 1300mkw. Wszystko zadbane i ciekawie urządzone.

Ogrzewanie

węglowe/drewno

Dojazd

asfaltowa/kostka

Położenie przy drodze pokrytej asfaltem jest dodatkowym atutem.
Dostępne media:
*prąd,
*woda z sieci gminnej,
*szambo ekologiczne
*łącze telekomunikacyjne.
Bardzo ciekawa propozycja dla osób z Wrocławia to tylko 30 km. Do
trasy nr 8 są 2 km (węzeł Jordanów Sląski).
Dobra jakość drogi zachęca do zainteresowania się tą nieruchomością.
A zakupy można zrobić w lokalnym sklepiku przy kościele, albo w
Jordanowie Śląskim (mieście gminnym) odległym o 3 km od oferowanej
nieruchomości.

Ogrodzenie
Szerokość frontu
Kształt działki
Balkon
Garaż
Materiał
Położony w
Rodzaj okien

mieszkalny

mieszane
82.00 m
prostokat
Tak
przy budynku
cegła
na wsi
drewniane

Nie do przecenienia są widoki i sielankowy spokój.
Miejsce idealne dla osób pracujących w mieście.

Garaż połączony z bryłą budynku.
Zapraszam do zapoznania się z ta ciekawą nieruchomością.
Posiadamy wiele ciekawych nieruchomości. Więcej informacji na naszej
stronie internetowej w w w novena.pl
Pomagamy w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego,
podana kwota nie stanowi wyceny nieruchomości

Oferta nr 4952508715720092 wysłana z systemu LocumNet Online

Kontakt do agenta
Michał Głodek
nr licencji: 21088
Telefon: 71795 40 40
malgorzata.u@novena.pl
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