OLKUSKI, BUKOWNO
Cena:

DOM NA SPRZEDAŻ

599 000 PLN

Powierzchnia:
230 m2

Liczba pokoi:

6

Typ zabudowy:

wolnostojący

Bukowno wolnostojący 640m2 działka
Numer oferty

1360

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

599 000 PLN
230 m2

Powierzchnia
Cena za m2

2 604 PLN / m2

Liczba pokoi

6

Opis oferty
Nieruchomości Twój Dom oferuje na sprzedaż ładną nieruchomość w Bukownie.
Oferujemy do sprzedaży zadbany dom wolnostojący o powierzchni mieszkalnej 180m2 posadowiony na bardzo ładnej zagospodarowanej
działce 640m2 (z możliwością dokupienia 600m2).
Budynek z lat 90tych wyposażony we wszystkie media, działka w całości ogrodzona z dwoma bramami wjazdowymi.
Na parterze znajduje się reprezentacyjny salon z kominkiem i dużym tarasem, otwarta wyposażona kuchnia, jadalnia, pokój gościnny,
łazienka oraz przedpokój i wiatrołap.
Na piętro prowadzą przestronne wygodne schody, a tam znajdziemy kuchnie z jadalnią, pokój wielkości salonu z balkonem, sypialnie,
łazienkę, spiżarnię oraz przedpokój.
Dodatkowym atutem jest duży strych oraz całościowe podpiwniczenie w którym jest kotłownia, warsztat oraz garaż. Na działce znajduje się
również garaż wolnostojący typu blaszak.
Otoczenie domu to bardzo ładna działka z różnymi krzewami i uroczą altaną oraz huśtawką. Sąsiedztwo to wyłącznie zabudowa
jednorodzinna co zapewnia spokój oraz komfort życia.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zakupem do kontaktu z naszym biurem pod tel: 500 665 380, 500 665 322 lub do odwiedzenia nas
w biurze : Olkusz ul. K.K.Wielkiego 47 (obok Sądu).
OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ NIE SZUKAJ DALEJ,PEŁNA WŁASNOŚĆ Z URZĄDZONĄ KW BEZ OBCIĄŻEŃ- ZAPRASZAMY!
Biuro nieruchomości Twój Dom
Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami nr.licencji 23472. Członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
Olkusz 32-300 ul.Króla Kazimierza Wielkiego 47
Wszystkie szczegóły oferty ustalono na podstawie wypowiedzi lub dokumentacji przedstawionej przez właściciela.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ma jedynie charakter informacyjny.

Kontakt
Biuro Nieruchomości Twój Dom

bntwojdom@wp.pl

500665322

500665380

Biuro Nieruchomości Twój Dom Olkusz ul. Króla Kazimierza Wielkiego 47 (obok Sądu), 32-300 Olkusz

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

