NIERUCHOMOŚCI Marcin Nowicki
NIP: 775-140-30-38
REGON : 101347435
tel. 604 116 017
e-mail: nowik1971@wp.pl

Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

NMN-DS-597

Garaż

dwustanowiskowy

Rodzaj

sprzedaż

Okna

drewniane

Lokalizacja

Kutno

Instalacje

nowe

Ulica

Jesienna

Powierzchnia działki [m2]

1750.00

Liczba pokoi

5

Zagosp. działki

zagospodarowana

Pow. całkowita [m2]

320.00 m²

Ukształtowanie działki

płaska

Cena

1549000.00 PLN

Kształt działki

prostokąt

Cena/m2

4840.62

Rodzaj domu

wolnostojący

Status

aktualna

Pokrycie dachu

dachówka ceramiczna

Imię i nazwisko

Marcin Nowicki

Pozwolenie na użytkowanie

tak

Telefon

604 116 017

Powierzchnia użytkowa [m2]

195,00

E-mail

nieruchomoscinowicki.biuro@wp.pl

Stan budynku

BARDZO WYSOKI STANDARD

Podpiwniczenie

nie

Ogrodzenie działki

frontowe kute

Rok budowy

2014

Opis
Plac zabaw

nie

Gaz

tak - miejski

Woda

tak - miejska

Pomieszczenia

Ogrzewanie

gazowe

Liczba pokoi

5

Alarm

nie

Wysokość pomieszczeń

280,00

Winda

nie

Podłogi pokoi

deska drewniana

Tarasy

taras duży

Typ kuchni

meble kuchenne

Liczba tarasów

2

Rodzaj kuchni

jasna z oknem

Drzwi antywłamaniowe

nie

Podłoga kuchni

terakota

Prąd

jest

Typ łazienki

razem z wc

Kanalizacja

miejska

Glazura łazienki

nowego typu

Podłoga łazienki

terakota

Wyposażenie łazienki

WC, natrysk, umywalka, wanna,
kabina prysznicowa, bidet, lustro

Podłoga przedpokoi

deska drewniana, terakota

Sprzedam wyjątkową nieruchomość z dużym domem w stylu "dworek",
położoną na obrzeżach Kutna, przy ul. Jesiennej. Dom jest bardzo
ciepły, wygodny i komfortowy do mieszkania. Przyjaźnie otoczony
cudownymi sąsiadami.
Powierzchnia całkowita budynku po podłogach, wraz z poddaszem
użytkowym - 320 mkw.
Parter: duży salon z jadalnią i kominkiem, kuchnia, łazienka, hall,
sypialnia, gabinet, garaż na dwa auta, kotłownia i tarasy.
Piętro: hall z otwartą przestrzenia rekreacyjną, łazienka, dwie
sypialnie z garderobami i duże pomieszczenie nad garażem.
Powierzchnia użytkowa 195 mkw. Powierzchnia działki 1750 mkw.
Budynek z ytong'u, ocieplony styropianem 20 cm., kryty dachówką
ceramiczną. Materiały wykończeniowe na najwyższym poziomie,
importowane. Okna wysokiej klasy, drewniane, wykonane na
zamówienie. Stylowy kominek gilotynowy z płaszczem wodnym.
Terakota i glazura importowana z Wloch. Podłogi z desek dębowych.
Ogrzewanie podłogowe, kanałowe i grzejnikowe. Gaz z gazociągu
miejskiego lub własnej butli ogrodowej. Odkurzacz centralny.
Instalacja alarmowa i telewizyjna. Światłowód. Kanalizacja miejska.
Woda miejska. System nawadniania ogrodu z rozprowadzonym
drenażem. Oświetlenie terenu. z latarniami ozdobnymi. Liczne
nasadzenia ozdobne i ogrodowe. Kostka brukowa wysokiej klasy.
Ogrodzenie frontowe kute. Brama kuta z mechanizmem na pilota.
Bardzo spokojna i zielona okolica i luźna zabudowa sąsiedzka.
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