PIASECZYŃSKI, KONSTANCIN-JEZIORNA, SKOLIMÓW

DOM NA SPRZEDAŻ

Cena:

3 100 000 PLN

Powierzchnia:
450 m2

Liczba pokoi:

Typ zabudowy:

7

wolnostojący

Reprezentacyjny dom o charakterze rezydencjonalnym
Numer oferty

55260

Typ transakcji

sprzedaż

Cena
Powierzchnia
Cena za m2
Liczba pokoi



OPIS OFERTY

Cisza... Spokój... Starodrzew... Świetna lokalizacja...
Reprezentacyjny dom wolnostojący o charakterze rezydencjonalnym pow. całkowitej 450 m2, użytkowej 331 m2, działka 2250 m2.
Lokalizacja: Konstancin Jeziorna - Skolimów.
Wnętrze domu przestronne, funkcjonalny rozkład. Pomieszczenia są wysokie, w pokojach 2,9 m, w holu ponad 5 metrów wysokości..
Parter:
- wiatrołap
- szatnia z szafą-garderobą w zabudowie
- duży hol wewnętrzny
- salon z kominkiem, z wyjściem na taras i do ogrodu. Piękne panoramiczne okna z widokiem na ogród.
- jadalnia
- garderoba
- kuchnia wyposażona w zabudowę meblową i sprzęt AGD na ścianach i podłodze gres
- spiżarnia
- kotłownia
- pralnia
- wc gościnne z umywalką i prysznicem
- garaż na 2 duże samochody

Piętro :

3 100 000 pln
450 m2
6 889 pln / m2
7

- wejście po pięknych dębowych i świetnie utrzymanych schodach
- duży, dobrze oświetlony hol
- 3 duże, przestronne sypialnie
- garderoba
- łazienka z wc, kabina prysznicowa
- garderoba połączona z główną sypialnią
- główna sypialnia z wyjściem na balkon z własną łazienką (wanna), oddzielnym wc, oddzielną dużą garderobą.

Funkcjonalne rozplanowanie pomieszczeń mieszkalnych i części użytkowych domu.
Wszystkie media miejskie, instalacje wodne i c.o. w miedzi.
Dom powstał w 1999 roku z dobrej jakości materiałów.
Dom nie jest podpiwniczony.
Pięknie zagospodarowany ogród ze starodrzewiem.
Dodatkowo miejsca postojowe na posesji dla 4-5 dużych samochodów.
Dom nie wymaga remontu, gotowy do zamieszkania od zaraz, wyjątkiem są łazienki, których lekka modernizacja byłaby wskazana.
Bezpiecznie, kameralnie, dobre sąsiedztwo.
Dojazd drogą asfaltową, brama wjazdowa automatyczna.
Cena do rozsądnej negocjacji...
POLECAM I ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA



KONTAKT

 Małgorzata Boguszewska

 m.boguszewska@time-nieruchomosci.pl

 515160120
 Time-Nieruchomości Wojciech Plucha ul. Kościuszki 36/10, 05-800 Pruszków

Oferta wysłana z
programu IMO dla pośredników

.

