Dom wynajem Legionowo
516 000 603, (22) 29
Legionowo, Mazowieckie
Rent: zł4,000.00
3 Beds 1 Baths

Size: 270 m²

Single Family House

Property Description
Duży wolno stojący dom w ładnej okolicy.
W domu znajdują się duże pokoje oraz mniejsze pokoje przeznaczone na gabinety lub pracownie.
Na pietrze są 4 pokoje , na parterze salon, duży holl, łazienka i przestronna kuchnia z wyjściem na
taras.
***
Na dołączonych do oferty zdjęciach widać poszczególne pokoje oraz meble stanowiące ich
wyposażenie.
Aby nowy właściciel miał jeszcze większą korzyść z zakupu domu, meble prezentowane na
zdjęciach, mogą zostać w domu jako jako bonus do transakcji, oczywiście w ramach ceny domu.
Podłogi wyłożone są parkietem dębowym, ogrzewanie w układzie ścienno-podłogowym zapewnia
piec olejowy ze zbiornikiem na 2.000l.
Pow użytkowa domu to 220 m2
Dach wyłożony jest gontem bitumicznym gwarantującym pełną szczelność dachu.
Dla klientów pragnących rozpocząć nowe życie w tym domu, właściciel opłaci wykonanie projektu
aranżacji wnętrza.
Przed domem znajduje się zadbany trawnik, obok którego tuż przy domu rozciąga się pięknie
utrzymany skalniak. Za domem, osoby lubiące zapach sosnowego lasu znajdą kącik dla siebie. W
naturalnym lasku sosnowym o pow 500m zamieszkało dużo ptaków, które z rana przyjemnym
śpiewem budzą mieszkańców. Pow. całej działki to 1860 m2
***
Na działce znajduje się również parterowy budynek spełniający obecnie rolę garażu. Posiada
dodatkowe duże pomieszczenia które mogą zostać zaadoptowane jako pokoje mieszkalne. Pod
tym budynkiem znajdują się również pomieszczenia, są na poziomie suteryny, posiadają duże
poziome okna dostosowane do takich pomieszczeń. Cały parterowy budynek może zostać
przystosowany na cele mieszkaniowe np. dla drugiej rodziny.
Dom znajduje się w bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym, do stacji PKP jest 10 minut
spacerkiem, i tyle samo do przystanku autobusowego.
W pobliżu znajdują się 3 szkoły, przedszkole i kilka sklepów.
W okolicy są same wille i rezydencje, okolica jest spokojna i przyjazna dla rodzin z dziećmi.
Zapraszam do oglądania i wynajmu.
Numer licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo: 1906
Emmerson S.A.
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