RYBNIK, OCHOJEC, JAŁOWCOWA
Cena:

DOM NA SPRZEDAŻ

635 000 PLN

Powierzchnia:
150 m2

Liczba pokoi:
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Typ zabudowy:

szeregowy

0% prowizji*okazja*do zamieszkania, ładna okolica
Numer oferty

46996

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

635 000 PLN
150 m2

Powierzchnia
Cena za m2

4 233 PLN / m2

Liczba pokoi

Opis oferty
KUPUJĄCY NIE PONOSI KOSZTÓW WYNAGRODZENIA BIURA! Oferta na wylacznosc biura.
Dodatkowo - MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY.
Zapraszamy do zapoznania się z domem szeregowym o pow 200 mkw w bardzo dobrej lokalizacji w Rybniku. Na działce o pow. 392 mkw
znajduje zadbany, duży ogród z altaną.

W skład domu wchodzą:
Parter:
- hol,
- duży salon, w którym znajduje się kominek bez płaszcza wodnego;
- duża, w pełni wyposażona kuchnia;
- toaleta.
Piętro:
- łazienka z kabiną prysznicową,
- 3 przestronne pokoje (w jednym znajduje się zabudowana garderoba);
Poddasze:
- duży pokój
- łazienka z wanną.
Dodatkowo:
- piwnica z kotłownią,
- pralnia
- dwa garaże (jeden z nich jest ogrzewany)
- rolety zewnętrzne w całym domu;
- ogrzewanie olejowe, ale jest możliwość przyłącza gazowego.
Dom położony jest w spokojnej części Rybnika z dogodnym dojazdem do centrum Rybnika oraz innych pobliskich miast. Funkcjonalny
rozkład pomieszczeń, sprawdzi się idealne dla rodzin z dziećmi.
Dom nie wymaga wkładu finansowego, jest także częściowo umeblowany. Remont generalny został przeprowadzony kilka lat temu.
Spokojne sąsiedztwo, cicha okolica, oddalona od głównej drogi.
Oględziny domu możliwe tylko z agentem.
Zapraszamy do kontaktu i oglądania.
Skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy zdolności kredytowej. W ramach naszych usług proponujemy bezpłatne sprawdzenie i pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup wybranej
nieruchomości, kredytu na remont lub budowę, kredytu konsolidacyjnego oraz gotówkowego na dowolny cel. Dzięki pełnej analizie masz gwarancję wyboru najlepszej oferty. U Nas nie tylko
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znajdziesz najlepszy produkt, ale zyskasz najlepszą obsługę. Wyjaśnimy zawiłości, pomożemy z dokumentami.
Spotkanie z naszym ekspertem jest całkowicie darmowe.
Ekspert kredytowy: tel. 792060203.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kontakt
Michał (ARTEMIS Nieruchomości Sp. z o.o
792060203
ARTEMIS Nieruchomości Sp. z o.o. Modrzewiowa 34, 40-171 Katowice

biuro@artemis.info.pl

