Dom wynajem Górno-Parcele gm. Górno
791 60 60 91
Górno, Świętokrzyskie
Rent: zł1,900.00
1 Beds 1 Baths

Size: 189 m²

Single Family House

Property Description
|
DO WYNAJĘCIA DOM - POD KIELCAMI - GÓRNO OSIEDLE
Dom typu bliźniak, przestronny, całkowicie umeblowany i komfortowo wyposażony.
Mieści się na nowoczesnym , eleganckim i przyjaznym osiedlu.
Bliźniak zbudowany jest z cegły, otynkowany i ocieplony. Ogrzewanie - piec na pelett z
zasobnikiem.
Działka jest ogrodzona, brama wjazdowa na pilot, kanalizacja zbiorcza osiedlowa, system
alarmowy.

Scan or Visit For

Duży piękny i zagospodarowany ogród.

More Information

Położenie domu
12 km od Kielc (tylko 15 min. trwa dojazd do centrum Kielc dzięki ekspresowej drodze S 74 Kielce
- Cedzyna). Dojazd do domu nową drogą asfaltową, prowadzącą od trasy nr 74.
Z okien rozciąga się wspaniały widok na panoramę Gór Świętokrzyskich. Wokoło trasy rowerowe,
którymi można dojechać do Świętej Katarzyny czy na Święty Krzyż. Zaledwie kilka minut drogi
zajmuje dojazd do Zalewu w Cedzynie. Zimą z okien widać oświetlony stok narciarski w
Niestachowie.
Układ wnętrz
Na dole znajduje się aneks kuchenny, połączony z dużą jadalnią i komfortowym pokojem
dziennym (wygodne meble skórzane), łazienka i dodatkowe pomieszczenie. Na podłodze parkiet,
ściany wykończone w gładzi gipsowej.
Na półpiętrze mieści się szafa typu Komandor - garderoba. Schody drewniane dobrej jakości.
Na piętrze położone są 3 duże pokoje (o pow. powyżej 20 m kw. każdy) każdy na podłodze ma
parkiety i ściany wykończone w gładzi gipsowej. Dwa pokoje mają wyjście na balkon z widokiem
na okolicę. Na piętrze znajduje się również przestronny pokój kąpielowy(łazienka) z dużą wanną
,kabiną prysznicową i umywalką. Łazienka z oknem.
Jeszcze wyżej mieści się użytkowe poddasze.
Działka
Powierzchnia działki wynosi blisko 1000 m 2 , ogrodzona, brama na pilot. Wokół domu piękny i
zadbany ogród (w tym mały ogródek warzywny), na parterze domu mieści się przestronny,
wygodnie urządzony taras. Na działce mieści się również - należący do nieruchomości - domek
ogrodnika.
W domu znajduje się również duży garaż mogący pomieścić 2 samochody.
Oferta aktualna od zaraz. WIĘCEJ ZDJĘĆ DOSTĘPNYCH W BIURZE NIERUCHOMOŚCI
W sprawie oferty można się kontaktować w godzinach 8-20 pod tel 791 60 60 91
Więcej ofert na www.lux-dom.info

FreeRentalSite.com/648427

|
Dom do wynajęcia Górno Osiedle.
::DODATKOWE INFORMACJE |
Okna: nowe PCV |
Balkon: duży |
Ilość balkonów: 5 |
Tarasy: taras duży |
Ilość tarasów: 1 |
Powierzchnia balkonów/tarasów [m2]: 10,00 |
Zagosp. działki: zagospodarowana |
Ukształtowanie działki: płaska |
Rodzaj domu: bliźniak |
Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna |
Powierzchnia użytkowa [m2]: 140,00 |
Stan budynku: do zamieszkania |
Garaż: w budynku |
Kaucja zabezp. [zł]: 4000,00 |
Typ kaucji: dwumiesięczna |
::LINK DO STRONY |
http://www.lux-dom.eu/oferta.aspx?id=437470
::KONTAKT DO AGENTA |
Jacek Sęk |
41 33 57 573 |
791 60 60 91 |
j.sek@lux-dom.eu
::DANE BIURA |
LuxDom Nieruchomości - Małgorzata Janczura |
Żytnia 14 A |
25-018 Kielce |
413357573 |
www.lux-dom.eu
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Małgorzata Janczura
(licencja nr: 16859)
-------------------------Współpracujemy z 25 bankami .
W naszym biurze możesz sprawdzić swoją zdolność kredytową.
Zapraszamy na Żytnią 14A oraz na www.luxdom.info
|
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

