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, 240 m2,
Domaszczyn

Cena: 1 590 000 PLN
6 625 PLN/m2

Dom wolnostojący na sprzedaż, Domaszczyn

cena
1 590 000 PLN
6 625 PLN/m2

powierzchnia
240.00 m2
powierzchnia
dz.1000.00 m2

liczba pokoi
6

Opis oferty

Parametry oferty

KONTAKT : NOVENA Nieruchomości, Małgorzata Uliasz 519 186 410.
Od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 18.00.

Numer oferty
Typ oferty

Okolice Domaszczyna, ok. 5 km od Wrocławia i do zjazdu z S8, gmina
Długołęka, powiat wrocławski.
Dom wolnostojący położony na działce o powierzchni 1000 m2.
Powierzchnia całkowita budynku to ok. 240 m2, natomiast użytkowa ok.
190 m2.

Rodzaj transakcji
Cena
Cena za m2
Liczba pokoi

4952508730680092
Dom wolnostojący
Sprzedaż
1 590 000 PLN
6 625 PLN
6
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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
Na parterze znajduje się salon połączony z jadalnią i kuchnią,
gabinet/sypialnia ( obecnie do gabinetu osobne wejście do budynku nie
kolidujące z częścią mieszkalną- istnieje możliwość przywrócenia pokoju
jako dodatkowej sypialni dla gości), łazienka, hol, garaż oraz kotłownia.
Na piętrze znajdują się cztery pokoje, łazienka oraz garderoba.

Powierzchnia
Powierzchnia działki
Miejscowość
Województwo

240 m2
1 000 m2
Domaszczyn
DOLNOŚLĄSKIE

Nieruchomości została oddana do użytku ok. 2009 roku, natomiast ok.
2016 roku przeszła remont i w 2021 roku została ponownie odnowiona.

Lokalizacja

Na podłogach kafle, drewno lub panele w zależności od pomieszczenia.
Ogrzewanie piecem na ekogroszek plus solary. Dodatkowo w salonie
mamy kominek, plus klimatyzacja na piętrze.
Okna drewniane ze szprosami.

Powiat

wrocławski

Gmina

Długołęka

Media: woda, prąd, przydomowa oczyszczalnia.
Zadbany ogród.
Spokojna okolica, wokół zabudowa jednorodzinna, droga dojazdowa
gminna, asfaltowa.
Blisko lasy i tereny zielone (blisko park).

Własność
Rok budowy

gm. Długołęka, 5 km
od granic Wrocławia.
Blisko S8.

własność
2006

POLECAM SERDECZNIE. OFERTA GODNA UWAGI!
Biuro Nieruchomości oraz nasi Agenci, nie mają wpływu na
zmianę cen przez Klientów Sprzedających.
Razem z Właścicielami nieruchomości, które mamy w swojej ofercie,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o uszanowanie prywatności i nie
przyjeżdżanie na miejsce bez zapowiedzi i opiekuna z naszego biura.
Zazwyczaj nie podajemy do publicznej wiadomości dokładnej lokalizacji
oferty ( na prośbę Sprzedającego lub z związku z ustawą o ochronie
danych osobowych, a czasem ze względów bezpieczeństwa).
Pomagamy w udzieleniu 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.

Oferta nr 4952508730680092 wysłana z systemu LocumNet Online

Kontakt do agenta
Małgorzata Uliasz
nr licencji: 21088
Telefon: 519 186 410
malgorzata.u@novena.pl
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