Rewal (gw), Rewal - dom na sprzedaż
Cena: 1100000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Piotr Gładysz
509 895 285
Nr licencji: 20712
pg.piotrgladysz@gmail.com

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

20712

Szczegóły oferty
Symbol oferty
Lokalizacja

Opis

Pow. całkowita [m2]

m2 ,

Przedstawiamy Państwu dom na sprzedaż o powierzchni 117
położony w miejscowości nadmorskiej Rewal, tylko 1200 metrów od
plaży. Nieruchomość składa się z dwóch kondygnacji, parteru gotowego
do zamieszkania, w którego skład wchodzą 3 pokoje, kuchnia i 2 łazienki,
oraz z pierwszego piętra, który jest do wykończenia (obecnie w stanie
surowym), składającego się z 4 pokoi oraz 2 łazienek. Dom położony jest
na działce o powierzchni 2048 m2 , która jest ogrodzona siatką oraz
żywopłotem. Dom ogrzewany jest elektrycznie.
Nieruchomość z dużym potencjałem ze względu na możliwość
postawienia kilku domków drewnianych lub przyczep holenderskich.
Obiekt usytuowany jest w bardzo spokojnej okolicy, w pobliżu lasu.
Zdjęcia dostępne na życzenie potencjalnego klienta.

Ilość pokoi
Cena
Cena/m2

Rewal (gw), Rewal
117,00 m²
7
1 100 000 PLN
9401.71 PLN

Nieruchomość
Standard
Ilość kondygnacji
Okna

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i serdecznie zapraszamy do
prezentacji po wizycie w naszym biurze które znajduje się w Gryficach
przy ulicy Księdza Stanisława Ruta 9A (przy dworcu PKP obok apteki)
lub po uprzednim kontakcie pod numerem telefonu: 509 895 285.

ALB-DS-1038

Instalacje

1
PCV
ELEKTRYCZNA

Ilość tarasów

1

Rodzaj domu

wolnostojący

Nota prawna
Pokrycie dachu

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie

Stan budynku

blacha
do wykończenia

oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może
podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych
K.C.

Ogrodzenie działki
Rok budowy
Woda
Dojazd
Ogrzewanie
Tarasy

mieszane
2010
ciepła - bojler elektryczny
UTWARDZONA
elektryczne
taras

Prąd

jest

Kanalizacja

tak

Pomieszczenia
Ilość pokoi
Podłogi pokoi
Typ kuchni

7
panele
jasna z oknem
kuchnia z jadalnią z

Rodzaj kuchni

wyjściem na taras
Podłoga kuchni

terakota

