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Wyjątkowy dom z basenem pod Tarnowem

Cena

1 270 000 zł
5 080 zł/m2

TARNÓW
Osiedlowa

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

250.00
m2 8 4 2 Parter

Dodatkowe udogodnienia:

 Ogrodek
 Przyjazne dla zwierząt
 Balkon
 Parking

Mint Property ma przyjemność zaprezentować dom
wolnostojący w prestiżowej dzielnicy Tarnowa.

Prezentowana nieruchomość o powierzchni 250 m2 usytuowany jest na
12 arowej urządzonej i zagospodarowanej w wysokim standardzie
działce.

Budynek z 2005 roku. Przeszedł gruntowny remont w 2017 roku. Dojazd
do domu drogą asfaltową.

Nieruchomość składa się z:

Parter : wiatrołap, hall, kotłownia/pralnia, garaż dwustanowiskowy z
automatyczna bramą, salon z kominkiem, gabinet, kuchnia z jadalnią,
łazienka z prysznicem i wc

Piętro: trzy sypialnie z balkonami, dwie garderoby, łazienka z wanną,
WC, przedpokój, strych/poddasze

Wewnątrz zastosowano wyłącznie  materiały wysokiej jakości- sprzedaż
z pełnym wyposażeniem. Dom jest w pełni umeblowany i wyposażony w
podstawowe sprzęty AGD.Dom ogrzewany piecem gazowym z
zasobnikiem ciepłej wody marki Buderus Logano z pełną automatyką
pogodowa oraz sterownikami. Ogrzewanie podłogowe w górnej łazience.
Kominek w salonie.

Media: prąd, gaz, woda, kanalizacja, telefon, internet.

Brama wjazdowa automatyczna na pilota. Dodatkowym udogodnieniem
jest pełen monitoring oraz system alarmowy.

Na posesji znajdują się:

basen owal 8 x 4 x 1,50 m z podgrzewaną wodą ( pompa
ciepła) oraz pełną automatyką,
altana- meble ogrodowe drewniane plus duży zestaw mebli
ogrodowych Oltre (technoratan),
grill i wędzarnia z naturalnego kamienia,
trawnik nawadniany automatycznie,
podjazd brukowany,
ogrodzenie: front i zewnętrzny bok zbudowane z pełnego
kamienia, tył oraz bok od sąsiadów  siatka.

Bardzo dobra lokalizacja.
Osiedle domów jednorodzinnych , spokojne w pełni zagospodarowane to
idealne miejsce dla rodzin z dziećmi.

Niedaleko przedszkole – 750 metrów, szkoła podstawowo – 900 m,
sklepy lokalne -400 metrów i markety ( Leclerc – 1 km, Biedronka 2 km,
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