KATOWICE, KOSTUCHNA, OK. UL. SZARYCH SZEREGÓW
Cena:

DOM NA SPRZEDAŻ

3 100 000 PLN

Powierzchnia:
308,60 m2

Liczba pokoi:

5

Typ zabudowy:

wolnostojący

ok Bażantowa z 2 letni, wykończony
Numer oferty

17237

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

3 100 000 PLN
308.6 m2

Powierzchnia
Cena za m2

10 045 PLN / m2

Liczba pokoi

5

Opis oferty
Proszę o zapoznanie się z opisem:
To jest oferta biura nieruchomości. Przed prezentacją biuro z zainteresowanym zawiera umowę pośrednictwa określającą warunki
współpracy. Jeżeli chcieliby się Państwo z tą umową wcześniej zapoznać, proszę o kontakt.
Oferujemy Państwu do sprzedaży DOM WOLNOSTOJĄCY, w odległości 5 min od osiedla Bażantowo, które zapewnia bogatą infrastukturę
niezbędną do wygodnego życia.
Charakter bryły domu ma nawiązywać do klasycznych wzorców katowickiego modernizmu, który stanowi jedną z największych
urbanistycznych perełek w Polsce. Architekt zakładał, że o pięknie budynku stanowi głównie jego funkcjonalność i wygoda. Zamieszczone w
zdjęciach rzuty obrazują dokładny rozkład pomieszczeń.
Dom budowany przez inwestora dla siebie. Wszelkie rozwiązania bardzo przemyślane. Pokoje bardzo duże i wygodne. Przewidziano
niezbędne pomieszczenia typu pralnia, garderoba, pom gospodarcze. Do 4 pokoi na pietrze są 2 łazienki. Wysokość kondygnacji pow 3m,
garaż 3 stanowiskowy ok 55m2. Wygodny parking przed domem. Posesja ogrodzona i zagospodarowana, w sezonie można się cieszyć
pięknym ogrodem. Ogród wyposażony w system nawadniający dla wygody domowników.
Dom bardzo jasny, co zapewniają duże okna i ustawienie domu we właściwych kierunkach światła.
Ogrzewanie gazowe, podłogowe, w salonie kominek.
Dom budowany w latach ok 2020.
W celu uzyskania więcej informacji i umówienia się na oglądanie nieruchomości proszę o kontakt - Jolanta Kapica tel +48600-27-47-00
W naszej agencji największy wybór apartamentów, domów do kupna i wynajmu.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.aliansbis.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 9.00-17.00.
Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu, miłą i profesjonalną obsługę.
ZAPRASZAM SERDECZNIE DO OGLĄDANIA!
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kontakt
Jolanta Kapica
600 274 700
Alians Bis bł. Edmunda Bojanowskiego 77, 40-772 Katowice

jolanta@aliansbis.pl

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

