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Dom w zabudowie bliźniaczej, Słocina, BEZ PROWIZJI

Cena

458 000 zł
5 082 zł/m2

RZESZÓW
Słocińska

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki

90.12 m2 5 3 1

Dodatkowe udogodnienia:

 Parking

Mam przyjemność przedstawić Państwu dom w zabudowie
bliźniaczej o powierzchni 90,12 m², położony przy ulicy Słocińskiej
144. Oferta dotyczy domu na działce o powierzchni 180 m².

Układ pomieszczeń:

- parter

salon z aneksem kuchennym
pokój
wc

- I piętro

pokój 1
pokój 2
pokój 3
łazienka

- poddasze

pomieszczenie użytkowe

Prezentowany dom to projekt, cechujący się nowoczesną bryłą, a
przede wszystkim efektywnie wykorzystaną powierzchnią użytkową.

Cena dotyczy budynku w stanie surowym zamkniętym z wykonanymi
przyłączami mediów; prądu, gazu, wod-kan. wykonaną elewacją
zgodnie z prezentowaną wizualizacją. W cenie wykonana zostanie droga
dojazdowa z kostki brukowej oraz ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej z
trzech stron budynku. Na osiedlu jest dostępne przyłącze
światłowodowe.

Istnieje również możliwość wykończenia domu do stanu
deweloperskiego wewnątrz tzn. rozprowadzenie  wszystkich mediów tj.:
instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, C.O. z montażem
grzejników i pieca gazowego, ponad to wykonanie tynków
wewnętrznych docieplenie i zabudowa poddasza oraz wykonanie
ostatecznych wylewek na podłogach, cena wykończenia wewnętrznego
ustalana jest indywidualnie w zależności od zleconego zakresu.

Oddanie domu w stanie surowym zamkniętym przewidziane jest na IV
kwartał 2022.

Cena: 458 000 PLN

Kupujący nie płaci podatku PCC w wysokości 2 % ani prowizji
dla biura nieruchomości. 

Zapraszamy do obejrzenia!

 tel. 786 210 250

 

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi
oferty w myśl art. 66, paragraf 1. Kodeksu Cywilnego.
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