Nowy Dom w Zabudowie
Szeregowej 126 m2,
Rzeszów, ul. Ropczycka 25
Nr oferty:

18

Rodzaj nieruchomości:

domy

Typ:

sprzedaz

Województwo:

podkarpackie

Miejscowość:

Rzeszów

2

Cena za 1 m :

4394 PLN

Powierzchnia:

109.48 m2

Powierzchnia działki:

157.30 m2

Liczba pięter:

1

Liczba pokoi:

4

OPIS OFERTY

Prezentujemy nieruchomość położoną w zachodniej części miasta, w urokliwej, spokojnej, pełnej
zieleni okolicy, przy ul. Ropczyckiej. Odległość jedynie 3 km od ścisłego centrum pozwala na szybkie
dotarcie do pracy czy szkoły.
Idealne miejsce dla rodziny. Własny ogródek zapewnia możliwość odpoczynku po ciężkim dniu i daje
swobodę najmłodszym. Zamknięty teren osiedla gwarantuje intymność i bezpieczeństwo.
Indywidualny projekt zachwyci nawet najbardziej wymagającego Klienta. Nowoczesna bryła i
zastosowanie drewnianego obicia wyróżnia tą nieruchomość. Dom może pochwalić się również
funkcjonalnym wnętrzem. Część dzienna z kominkiem jest wspaniale doświetlona dzięki dużym
oknom i ekspozycji południowo – zachodniej. Na piętrze znajdują się 3 duże sypialnie z łazienką.
Nieruchomość może być dowolnie zaaranżowana wewnątrz, aby jak najpełniej odpowiadała
indywidualnym potrzebom i dawał poczucie wygody oraz komfortu jej mieszkańcom.

Układ pomieszczeń:
* parter:
- salon + jadalnia 28,11 m2
- kuchnia 6,90 m2
- łazienka 5,21 m2
- komunikacja 12,54 m2
- klatka schodowa 5,37 m2
- garaż 16,41 m2
* piętro:
- sypialnia 17,26 m2
- sypialnia 14,94 m2
- sypialnia 7,93 m2
- łazienka 4,88 m2

- komunikacja 6,34 m2

Oferta dotyczy sprzedaży segmentu środkowego nr 4 w STANIE DEWELOPERSKIM! Do szeregówki
przynależy działka o obszarze około 1,6 ara.

Nieruchomość gotowa do odbioru!!!

Zadzwioń i zapytaj o cenę!

Zapraszamy do kontaktu z biurem sprzedaży!

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!

UDOGODNIENIA
Internet
Kominek
Szkoła
Przedszkole
Przychodnia
Szpital
Sklepy
Centrum handlowe
Kort tenisowy
Basen
Przystanek autobusowy
Blisko centrum

LOKALIZACJA OFERTY
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