Kościan, Kiełczewo - dom na sprzedaż
Cena: 395000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko

Hubert Mielnik

Telefon komórkowy

667-511-721
mielniknieruchomosci@wp.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty
Lokalizacja

Opis

Na sprzedaż dom o powierzchni 230 m2 położony w
Kiełczewie przy ulicy Kościańskiej. Opisywana
nieruchomość to działka o powierzchni 720 m2
zabudowana piętrowym domem jednorodzinnym. Budynek
składa się z dużego salonu, powstałego z połączenia
dwóch pokoi, kuchni z wyjściem na taras, łazienki z wc,
spiżarni, pomieszczenia gospodarczego, holu oraz
kotłowni na poziomie parteru. Pierwsze piętro to trzy
sypialnie, kuchnia, łazienka z wc oraz garderoba.
Standard wykończenia pomieszczeń jest bardzo dobry i
nie wymaga większych remontów. Budynek posiada
ogrzewanie gazowe , węglowe oraz kominkowe,
ocieplony jest styropianem o grubości 10 cm. Dużym
atutem tej nieruchomości jest częściowo zadaszony taras
znajdujący się na tyłach domu, na który wychodzi się
bezpośrednio z kuchni jak i około 20 metrowy taras na
pierwszym piętrze. Na działce znajdują się dwa garaże o
powierzchniach 30 m2 każdy, oraz budynek gospodarczy
o powierzchni 40 m2. Działka jest dobrze
zagospodarowana i ogrodzona. Dojazd drogą asfaltową,
wszystkie media dostępne woda, prąd, gaz oraz
kanalizacja.
Cena do negocjacji.
Osoba do kontaktu: Hubert Mielnik Tel. 667 511 721
Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie
oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może

Pow. całkowita [m2]
Ilość pokoi

MLK-DS-329
Kościan, Kiełczewo
230,00 m²
5

Cena

395 000 PLN

Cena/m2

1717.39 PLN

Nieruchomość
Standard
Ilość kondygnacji

1

Garaż

na dwa samochody

Okna

PCV

Instalacje

dobre

Powierzchnia działki
730 m²
[m2]
Zagosp. działki
Rodzaj domu
Pokrycie dachu
Stan budynku
Ogrodzenie działki

zagospodarowana
dwurodzinny
blachodachówka
do odświeżenia
drewniane

Gaz

jest

Woda

jest

Dojazd
Otoczenie

asfalt
zabudowa jednorodzinna

podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych
K.C.

Ogrzewanie
Tarasy

c. o. gazowe i węglowe
taras duży

Drzwi antywłamaniowe

tak

Prąd

jest

Kanalizacja

tak

Pomieszczenia

Ilość pokoi

5

