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DOM NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 100,00 m2, pow. działki: 2 500,00 m2,
Boguchwała
Cena 300

000 zł

Prezentujemy Państwu ofertę sprzedaży domu drewnianego wolnostojącego do remontu w
miejscowości Boguchwała .
Oferta numer 1625/DM.
Dom z lat 30-tych , wybudowany z bala drewnianego , powierzchnia domu 100 m² , działka 25 arów. Wszystkie
media z sieci , w domu prąd, kanalizacja , woda i gaz .
Standard budynku:
- dom wybudowany z bala drewnianego, oszolowany ,
- podmurówka ,
- okna drewniane skrzynkowe,
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- dach blachodachówka ,
- orynnowanie pion i poziom,
- strop drewniany ,
- ogrzewanie piece kaﬂowe,
Układ pomieszczeń:
- ganek ,
- korytarz ,
- dwa pokoje ,
- kuchnia ,
- łazienka,
Dom do zamieszkania lub remontu , na podłogach w pokojach podłoga z desek , kuchnia płytki , łazienka z
pomieszczeniem gospodarczym wylewka , w łazience kabina prysznicowa , wc umywalka , ogrzewanie domu
piece kaﬂowe , w kuchni kuchenka gazowa, media w domu prąd, kanalizacja, woda i gaz , nowy dach z
blachodachówki , działka ogrodzona , na działce budynek gospodarczy murowano-drewniany kryty dachówką
cementową , duży ogród drzewa owocowe , dojazd droga asfaltowa miejska , otoczenie zabudowa jednorodzinna
, ciche spokojne miejsce .
Masz pytania odnośnie oferty? Zadzwoń chętnie odpowiem.
IAN GROUP - Marta Palczak - 178640606, 604150047
Numer oferty 1625/DM. Cena : 300 000 zł. Tel. 178640606, 604150047. Nasze biuro należy do
Rzeszowskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Ogłoszenie niniejsze nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Kredyty:
Dzięki współpracy z profesjonalnymi brokerami kredytowymi możemy dla Państwa sprawdzić aktualne warunki w
25 największych bankach, porównać je i wybrać najkorzystniejszy kredyt dostosowany do Państwa potrzeb i
możliwości. Zapewniamy szeroki wybór ofert kredytowych zarówno dla osób prywatnych jak i dla ﬁrm.
Prowadzimy sprzedaż domów jednorodzinnych w Rzeszowie i okolicach, mieszkań z rynku wtórnego i
pierwotnego w Rzeszowie, działek pod zabudowę jednorodzinna.
Pełną ofertę naszego biura nieruchomości Rzeszów znajdą Państwo na www.iangroup.net

Uciążliwości i ograniczenia

BRAK UCIĄŻLIWOŚCI

Symbol

1625/DM

Stan budynku

DOBRY

Rodzaj nieruchomości

DOM

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Status

AKTUALNA

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Nieruchomość dostępna od

2019-07-05

Cena

300 000 PLN

Cena za m2

3 000 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

PODKARPACKIE

Powiat

rzeszowski

Gmina

Boguchwała

Miejscowość

Boguchwała

Ulica

Boguchwała

Położenie działki

TEREN PŁASKI

Powierzchnia całkowita

100 m2

Powierzchnia działki

2 500 m

Powierzchnia użytkowa

100 m

Rodzaj domu

WOLNOSTOJĄCY

Przeznaczenie

MIESZKALNE

2

2
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Rodzaj budynku

DOM

Rok budowy

1935

Standard

DOBRY

Konstrukcja budynku

DREWNIANA

Materiał ścian

DREWNO

Technika budowy

DREWNIANA

Typ kuchni

Z OKNEM

Liczba łazienek

1

Liczba WC

1

Droga dojazdowa

ASFALTOWA

Liczba pokoi

2

Źródło c.w.

ELEKTR. PRZEPŁYWOWY

Ogrzewanie

PIECE WĘGLOWE

Podpiwniczenie /piwnica

CZĘŚC. PODPIWNICZ.

Forma własności

PEŁNA WŁASNOŚĆ

Linia telefoniczna

JEST

Energia elektryczna

JEST

Podłączony gaz

JEST

Podłączony wodociąg

JEST

Podłączona kanalizacja

JEST

Rodzaj kanalizacji

MIEJSKA

Źródło wody

WODA MIEJSKA

Uciążliwość okolicy

UMIARKOWANIE CICHE

Internet

JEST

Rodzaj okien

PLASTIKOWE

Rodzaj podłogi

PARKIET, PANELE

Rodzaj ogrodzenia

SIATKA

Ogrodzenie

PEŁNE

Licznik prądu

JEST

Wodomierz

JEST

Marta Palczak
Pośrednik w obrocie nieruchomościami, specjalista od nieruchomości
mieszkaniowych.

Więcej ofert na stronie www.iangroup.net

604150047
marta@iangroup.net

