Aleksandrów Łódzki - dom na sprzedaż
Cena: 550000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko

Agnieszka Marczak

Telefon

798-310-202

Telefon komórkowy

510-092-083

Nr licencji

17087
pandora1@pandora.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

17087

Szczegóły oferty
Opis
Transakcja sprzedaży 1/2 bliźniaka (budynki połączone garażami) o pow.
całkowitej 157,81 i pow. użytkowej 117,79 mkw. - budynek w stanie
deweloperskim.
Dom położony na zamkniętym osiedlu 4 nowych domów, przy drodze
asfaltowej, blisko komunikacji miejskiej.
Cena sprzedaży: 550.000zł

Symbol oferty
Lokalizacja
Pow. całkowita [m2]

Aleksandrów Łódzki
157,81 m²

Powierzchnia użytkowa
117,79 m²
[m2]
Wymiary działki
Ilość pokoi

DANE OGÓLNE:
Typ działki: działka budowlana o pow. 760 mkw., front ok. 25 m ,
głębokość ok. 30 m, kształt: prostokąt.
Ogrodzenie: z dwóch stron ogrodzona siatką.
Otoczenie: nowe domy całoroczne.

PND-DS-5653

25x30 m
3

Cena

550 000 PLN

Cena/m2

3485.20 PLN

Nieruchomość
Standard

OPIS BUDYNKU MIESZKALNEGO:

Ilość kondygnacji

2

Technologia

Parter: wiatrołap 3,10 mkw., holl 6,93 mkw., łazienka 4,65 mkw., kuchnia 8
mkw., salon 38,22 mkw. garaż 22,44 mkw., klatka schodowa 5,38 mkw..
Poddasze: pokój nad garażem: 15,74 mkw., klatka schodowa 5,38 mkw.,
sypialnie 19,96 mkw. i 11,69 mkw., łazienka 6,77 mkw.

beton komórkowy
budowlana
Garaż
Stan prawny

Strop: teriva.

Okna

Dach: blachodachówka.

Instalacje
Balkon

Media: energia elektryczna, wodociąg, gaz, szambo, c.o. gazowe.

w budynku
Własność
PCV
nowe
brak

Powierzchnia działki
760 m²
[m2]

Uwaga dane w ofercie mogą odbiegać od stanu faktycznego, biuro nie
odpowiada za niezgodność danych z rzeczywistością. Oferta może być w
danym momencie nieaktualna. Prosimy o telefon Lic. zaw. 17087.
Sygnatura oferty w biurze SBLDH6496a.

Nota prawna
testOpis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na
podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od
właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w

Zagosp. działki
Ukształtowanie działki
Kształt działki
Rodzaj domu

niezagospodarowana
płaska
prostokąt
wolnostojący

Pokrycie dachu

blachodachówka

Stan budynku

do zamieszkania

art. 66 i następnych K.C.

Ogrodzenie działki
Rok budowy
Gaz
Woda
Dojazd
Otoczenie
Ogrzewanie

siatka
2000
tak - miejski
miejska
asfalt
działki zabudowane
gazowe

Alarm

tak

Prąd

jest

Kanalizacja

szambo

Pomieszczenia
Ilość pokoi
Podłogi pokoi

3
wylewka betonowa

