KATOWICE, PANEWNIKI
Cena:

DOM NA SPRZEDAŻ

870 000 PLN

Powierzchnia:
142,15 m2

Liczba pokoi:

5

Typ zabudowy:

szeregowy

Świetnie położony dom szeregowy w Panewnikach
Numer oferty

46999

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

870 000 PLN
142.15 m2

Powierzchnia
Cena za m2

6 120 PLN / m2

Liczba pokoi

Opis oferty
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży bardzo przestronnego domu w zabudowie szeregowej położonego w Katowicach Panewnikach. Dom oddalony od głównych ulic w bardzo cichym i spokojnym zakątku zlokalizowany w sąsiedztwie nowoczesnej zabudowy
domów wolnostojących i zabudowy szeregowej. Budynek trzykondygnacyjny, 5-ciopokojowy z parterem użytkowym i garażem.

OPIS:
Parter - wiatrołap z wnęką, hol z wyjściem na taras i ogród (z możliwością wydzielenia ogrodu zimowego), pomieszczenie gospodarcze (z
przeznaczeniem na np pralnię/suszarnię), łazienka z wc, garaż o pow. 15,03 m2;
I piętro- salon z wyjściem na duży balkon, kuchnia widna połączona z jadalnią i wyjściem na taras/loggię.
II piętro - przedpokój, 4 pokoje bez skosów (w tym jeden z dostępem na balkon), łazienka z wc.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :
- Powierzchnia mieszkalna - 142,15 m2;
- Powierzchnia użytkowa 170,06 m2 w tym garaż o pow. 15,03 m2;
- Powierzchnia działki 234 m2

MEDIA:
- Prąd; Gaz; Kanalizacja; Woda;

STANDARD:
- Ogrzewanie gazowe piec dwufunkcyjny;
- Wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej zbudowany w 1981 r.;
- Dach płaski pokryty blachą trapezową (remont w 2020 r.);
- Fundamenty: żelbetowe, ściany fundamentowe: betonowe, ściany zewnętrzne: murowane z cegły, stropy: gęstożebrowe Terriva,
- Okna PCV z wystawą na stronę wschodnią i zachodnią;
- Wymaga odświeżenia lub remontu.
Wszędzie blisko i wygodnie!
- Łatwy wyjazd do (DK81),
- W najbliższej okolicy:żłobek, przedszkole, szkoła,sklepy osiedlowe, markety sieciowe,miejsca aktywnego wypoczynku, ścieżki rowerowe,
las;punkty usługowe, opieka medyczna i wiele innych czyli wszystko co konieczne do wygodnego i aktywnego życia miejskiego!
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
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.
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Kontakt
Michał (ARTEMIS Nieruchomości Sp. z o.o
792060203
ARTEMIS Nieruchomości Sp. z o.o. Modrzewiowa 34, 40-171 Katowice

biuro@artemis.info.pl

