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23-05-2023
Numer oferty: 12110

Nowoczesna Willa pod Rzeszowem

Cena

16 000 zł
62 zł/m2

JASIONKA
Jasionka

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki

260.00 m2 4 3 3

Dodatkowe udogodnienia:

 Klimatyzacja
 Balkon
 Ochrona

Biuro Nieruchomości MINT Property ma przyjemność przedstawić
Państwu duży luksusowy dom z antresolą w nowoczesnej
bryle, piękna okolica, z szybkim dojazdem do centrum
miasta (ok. 15 min. do ronda Jana Pawła II).Dom ma
powierzchnię użytkową 260m2 i stoi na równej 25arowej
działce, dodatkowo 2 duże (ok. 100m2/1) tarasy: górny
wykończony deska tarasową kompozytową i dolny z płyt
betonowych dekoracyjnych, podjazd, na którym zmieści 6
do 8 aut ma około 200 m2. Cały dom wykończony wysokiej
jakości materiałami

PARTER: otwarty salon z jadalnią (zabudowa RTV)- otwarta
duża kuchnia z zabudową, wyspą kuchenną i składzikiem -
wc dla gości - pralnia z zabudową- kotłownia - garderoba z
zabudową- duży garaż z zabudową
PIĘTRO: antresola - duża sypialnia z otwartą łazienką (z
wanna i prysznicem) i zamkniętym WC oraz 2 garderoby -
2 małe sypialnie (1 obecnie pełni funkcję garderoby) -
łazienka z prysznicem przy 2 sypialniach dodatkowo
strych.

W pobliżu oczywiście kościół, szkoły, sklepy, przystanek
około 300m od domu. Do łącznika na autostradę w
Jasionce czy na ul. Warszawskiej jest zaledwie 3-4 minuty a
wiec lokalizacja doskonała. Zaraz obok znajduje się las
głogowski ze ścieżkami dla sportowców i lubiących
aktywny odpoczynek. W cenie nieruchomości zostały
uwzględnione: zabudowy (kuchni, RTV w salonie, 3
garderoby, pralnia, składzik, garaż, łazienki) sprzęty AGD w
zabudowie kuchennej (2 lodówki z zamrażarką, lodówka do
wina, okap wpuszczany w blat, piekarnik, mikrofala, płyta
kuchenna)
W przypadku zainteresowania pozostałym wyposażeniem:
ceny do negocjacji. Dom wykończony w najwyższym
standardzie w przepięknej bezpiecznej i czystej okolicy.
Idealny dla lubiących spokój a zarazem szybki dojazd do
centrum.

Cena najmu nieruchomości : 16 000 PLN + media

Dane agenta:
Szymon Kamiński

794143794 szymon.kaminski@mintproperty.pl


