606 262 888
+48 85 744 66 10

Dom

Sprzedaż

Hryniewicze

660 000.00 PLN

Pow: 214m2 ilość pomieszczeń:

Stan domu

Do remontu

Powierzchnia działki

1231m2

Województwo

Podlaskie

Ilość łazienek

3

Forma własności

Własność

Technologia budowlana

Tradycyjna

Materiał konstrukcyjny

Cegła

Pokrycie dachu

Blacha

Stolarka okienna

Stare drewniane

Ogrzewanie

Tak

Ilość balkonów

2

Ilość tarasów

1

Dojazd

Asfalt

Otoczenie

las

Balkon

Tak

Podpiwniczenie

Tak

Prąd

Tak

Woda

Tak

Polecamy dom wolnostojący o powierzchni użytkowej 213,4 m2, na zalesionej, pięknej
działce o powierzchni 1 231 m2, położony w cichej okolicy Hryniewicze.
Nieruchomość wraz z budynkiem gospodarczym do remontu i własnej aranżacji.
Dom został wybudowany z cegły klinkierowej i oddany do użytku w 1992 roku.
Rozkład domu:
Wejście do domu stanowi wiatrołap, z którego mamy możliwość zejścia do piwnicy domu i
wejście do strefy mieszkalnej.
Piwnica nieruchomości to pokój z kuchnią i wejście do drugiej położonej niżej piwnicy z
WC. Możliwość urządzenia odrębnego mieszkania. Oddzielne wejście z podwórka.
Parter: duży salon z klimatyzacją, otwarta kuchnia, garderoba, WC oraz korytarz.
I półpiętro: dwa pokoje z wyjściem na balkon, łazienka z wanną i WC oraz korytarz z
odrębnymi wejściami do każdego z pomieszczeń.
II półpiętro: dwa pokoje i oranżeria z tarasem do własnej aranżacji.
Przy domu dobudowano budynek gospodarczy, ogrzewany, nieotynkowany, pokryty
dachem blacha trapezowa o powierzchni ok. 90 m2 (w garażu siła 10 kW).
Możliwość dojazdu do posesji z dwóch stron działki.
Ogrzewanie: kotłownia na paliwo stałe.
Media: prąd, woda, szambo, wkrótce gaz
W bliskiej odległości przystanek autobusowy.
Odległość do centrum samochodem zaledwie niecałe 15 min.
Nieruchomość doskonała dla rodzin jako miejsce odpoczynku od zgiełku codzienności jak

biuro@werelfox.pl

również jako inwestycja pod biznes.
Cena: 660 000 zł
Serdecznie zapraszam na prezentację domu!
tel.: 500 043 903
Gwarancja bezpieczeństwa - nasze transakcje są ubezpieczone; numer licencji pośrednika
w obrocie nieruchomościami 4277.
Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i winny być traktowane jako
zaproszenie do zawarcia umowy. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 KC
oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Informacje umieszczone w ofertach przekazywane są przez właścicieli nieruchomości i
mogą ulegać zmianom. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie oferty były aktualne i
odpowiadały stanowi rzeczywistemu.
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