Dom wynajem Wieliczka (gw)
664-755-875
Wieliczka, Małopolskie
Rent: zł2,500.00
1 Beds 1 Baths

Size: 200 m²

Single Family House

Property Description
|
Komfortowy dom wolnostojący w malowniczej okolicy ( 5km od Wieliczki, 12 km od Krakowa ).
Idealny dla rodziny ceniącej naturę i spokój, z dala od drogi głównej, jednocześnie z dobrą
komunikacją z centrum.
Powierzchnia całkowita 240m2 + działka ok 25 ar. Ekologiczna technologia z wysoką izolacją
cieplną. Centralna woda użytkowa uzyskiwana z instalacji solarnych. -Ogrzewanie gazowe,
podłogowe(kuchnia salon łazienka) +ogrzewanie kominkowe. -dom-drewno (system kanadyjski)
-dachówka ceramiczna -okna drewniane (niemiecka firma Hohensee) -schody-drewno
-marmurowa obudowa kominka -kominek Turbo Fonte -zestaw solarny ze zbiornikiem 300l i
piecem dwufunkcyjnym kondensacyjnym (firma Viessmann) -pełne wyposażenie kuchni firmy
Bosch -grzejniki firmy Purmo -instalacja alarmowa
PARTER -duży salon z kominkiem ok 52m z wyjściem na taras (50m) - (wolna przestrzeń nad
salonem) -kuchnia 14m -jadalnia 14m -dwa pokoje po 14m -holl -wiatrołap -pomieszczenie
gospodarcze
Na działce znajdują się fundamenty pod garaż wolnostojący na dwa samochody. Dom nie
ogrodzony z częściowym zagospodarowaniem terenu.
Możliwość wynajęcia na dłuższy okres czasu. Niskie opłaty za media(ogrzewanie kominkowe+gaz,
woda użytkowa uzyskiwana z solarów).
Kontakt Mariola 664755875
::DODATKOWE INFORMACJE |
Prąd: jest |
Gaz: jest |
Woda: jest |
Otoczenie: działki zabudowane |
Ogrzewanie: własne gazowe |
Kanalizacja: na działce |
Okna: nowe drewniane |
Tarasy: taras duży |
Rodzaj domu: wolnostojący |
Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna |
Powierzchnia użytkowa [m2]: 200,00 |
Stan budynku: do zamieszkania |
Kaucja zabezp. [zł]: 2500,00 |
Typ kaucji: jednomiesięczna |
::LINK DO STRONY |
http://sadurscy.pl/oferta.aspx?id=321853

Scan or Visit For
More Information
FreeRentalSite.com/373802

::KONTAKT DO AGENTA |
Mariola Czuba |
664-755-875 |
mariola@sadurscy.pl
::DANE BIURA |
Bracia Sadurscy Lubomirskiego |
Lubomirskiego 39/1 |
31-509 Kraków |
12 429-11-00 |
sadurscy.pl
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Raddosław Kucharz
(licencja nr: 4765)
-------------------------::GRATIS | Nasza prowizja zawiera: koszt przedwstępnej notarialnej umowy sprzedaży
nieruchomości z rynku wtórnego, projekt kuchni - przygotowany przez www.4funstudio.pl - gratis,
promocyjne ceny architekta wnętrz i łazienek!

