Gotowy dom w Stanie
Deweloperskim| 4 pok.
SŁOCINA
Nr oferty:
Rodzaj nieruchomości:

domy

Typ:

sprzedaz

Województwo:

podkarpackie

Miejscowość:

Rzeszów

Cena nieruchomości:

469000 PLN

Cena za 1 m2:

3782 PLN

Powierzchnia:

124.00 m2

Powierzchnia działki:

400.00 m2

Liczba pięter:

1

Liczba pokoi:

4

OPIS OFERTY

Oferujemy do sprzedaży dom w stanie deweloperskim. Nieruchomości położone w atrakcyjnej
okolicy, przy ul. Słocińskiej. Wokół cisza, spokój i dużo zieleni. W sąsiedztwie zabudowa
jednorodzinna.
Wolnostojący dom jednorodzinny, budynek parterowy, z poddaszem użytkowym,
niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 123,6 m2. W bryle budynku garaż
jednostanowiskowy. Nieruchomość posadowiona na działce o pow. ok. 400 m2. Budynek
wybudowany tego roku, wg projektu „Mniszków 2”.
Projekt domu to nowoczesna prosta architektura zewnętrza i funkcjonalny układ pomieszczeń
wewnątrz. Dom idealny dla średniej wielkości rodziny. Na parterze zaplanowano strefę dzienną, na
którą składa się jasna kuchnia z miejscem na dużą ilością blatów roboczych oraz salon połączony z
jadalnią. Komfortowa strefa nocna na poddaszu mieści trzy ustawne sypialnie, garderobę i łazienkę.

STANDARD BUDYNKU – STAN DEWELOPERSKI:
* ławy i fundament żelbetowy monolityczny zbrojony,
* ocieplenie ścian fundamentowych styrodur,
* izolacja pionowa i pozioma fundamentu,
* ślepa wylewka i kanalizacja wstępna na parterze budynku,
* ściany pustak ceramiczny Porotherm 25 cm,
* ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi 20 cm,
* tynk silikonowy firmy GREINPLAST,
* parapety okienne zewnętrzne z blachy powlekanej,
* ściany działowe pustak ceramiczny,
* więźba dachowa drewniana,
* blachodachówka MAXIMA,
* podbicie dachowe drewniane,
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kominy systemowe wkłady ceramiczne,
orynnowanie pionowe i poziome PCV,
okna dachowe FAKRO
stolarka okienna PCV, okna z trzyszybowym pakietem zespolonym grubość 40 mm,
drzwi wejściowe stalowe antywłamaniowe, ocieplane PREMIUM,
tynki wewnętrzne cementowo-wapienne GREINPLAST,
właz na strych,
docieplenie poddasza wełną mineralną,
schody lite betonowe wylewane,
przyłącza: wodno-kanalizacyjny, gazowy, elektryczny,
hydroizolacja balkonów,
instalacja elektryczna,
instalacja gazowa,
instalacja wodno-kanalizacyjna,
instalacja centralnego ogrzewania wraz z piecem dwufunkcyjnym i kaloryferami,
podejście do budynku oraz podjazd kostka brukowa.

Sprzedający wystawia fakturę vat i udziela gwarancji.
Kupujący nie płaci podatku PCC!

Cena – 469 000 zł

Umów się z nami żeby obejrzeć nieruchomość!

Klienci, którzy kupią bądź sprzedadzą nieruchomość za pośrednictwem naszego biura,
otrzymają bon do LEROY MERLIN z jednorazowym 10% rabatem na zakupy i możliwością
wykonania projektu 3D kuchni lub łazienki za 1 gr!

LOKALIZACJA OFERTY
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