Kraków, Dębniki - dom na sprzedaż
Cena: 1120000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko

Krzysztof Gorczyca

Telefon

12 353 11 44

Telefon komórkowy

570 050 800
krzysztof.gorczyca@poludnie.eu

Osoba odpowiedzialna
Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Tomasz Gibuła
6773

Szczegóły oferty
Opis
0% prowizji od Kupującego
Brak podatku 2% od c.c.p.

Symbol oferty
Lokalizacja
Pow. całkowita [m2]

PLD-DS-25679
Kraków, Dębniki, Skotniki
166,50 m²

Powierzchnia użytkowa

Na sprzedaż dom jednorodzinny o powierzchni 166,5 m2., w dzielnicy

166,30 m²
[m2]

Kraków – Skotniki,
Ilość pokoi

Nowa inwestycja to nowoczesny kompleks mieszkaniowy o wyjątkowo

Cena

6
1 120 000 PLN

interesującej i funkcjonalnej zabudowie. Osiedle obejmuje mieszkania i
2 domy, umiejscowione w kameralnych budynkach jednorodzinnych w
zabudowie bliźniaczej.

Cena/m2

6726.73 PLN

Nieruchomość

Niewątpliwym atutem jest własna „oaza zieleni” czyli przydomowy
ogródek.

Standard

Na parterze są 3 pokoje, podobnie na piętrze, wraz z możliwością

Ilość kondygnacji

aranżacji poddasza pod własny indywidualny projekt użytkowy.

Technologia

Do domu przynależy 2 miejsca parkingowe zlokalizowane bezpośrednio
przed budynkiem.
Termin oddania budynku/zakończenia budowy: III kwartał 2019 r.
Cena sprzedaży: 1 120 000 zł - do negocjacji

2

beton, cegła
budowlana
Garaż

brak

Okna

PCV

Instalacje
Balkon

nowe
jest

0% prowizji od Kupujących
Brak podatku od czynności cywilno-prawnych.

Ilość balkonów

2

Ilość tarasów

1

Zapraszam do oglądania!
tel. 570 050 800
krzysztof.gorczyca@poludnie.eu
Południe Nieruchomości ul. Bronowicka 31/1

Powierzchnia działki
720 m²
[m2]
Zagosp. działki

niezagospodarowana

30-084 Kraków
Ukształtowanie działki

Więcej podobnych ofert na naszej stronie:

Kształt działki

płaska
prostokąt

http://www.poludnie.eu/
Rodzaj domu

Doradzamy także w kwestii finansowania zakupu nieruchomości.
Zapraszam na niezobowiązujące spotkanie, które nie wiąże się z
żadnymi kosztami.

Pokrycie dachu

bliźniak
dachówka betonowa

Pozwolenie na
w trakcie uzyskiwania

użytkowanie

For English information call: + 48 570 050 800

Stan budynku

do wykończenia

Thanks and I invite to see flat on your own.
Ogrodzenie działki

Nota prawna

Rok budowy

ogrodzona
2018

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie

Plac zabaw

tak

oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może

Gaz

jest

Woda

jest

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

Dojazd
Otoczenie
Ogrzewanie
Tarasy

asfalt
działki zabudowane
gazowe
taras duży

Drzwi
tak
antywłamaniowe
Prąd

jest

Kanalizacja

tak

Pomieszczenia
Ilość pokoi
Wysokość pomieszczeń
Powierzchnia pokoi
Podłogi pokoi
Typ kuchni

6
2,7000 m
100 m²
wylewka
jasna z oknem
aneks kuchenny -

Rodzaj kuchni
połączony z jadalnią
Powierzchnia kuchni

12,00 m²

Podłoga kuchni

wylewka

Typ łazienki
Ilość łazienek

razem z wc
2

Powierzchnia łazienki
6,00 m²
[m2]
Glazura łazienki

bez glazury

Podłoga łazienki

wylewka

Ilość WC
Powierzchnia WC
Podłoga WC
Ilość przedpokoi

1
2,00 m²
wylewka
2

Powierzchnia przedpokoi

12,00 m²

Podłoga przedpokoi

wylewka

