
CERTUS
nieruchomości

ul. Dworcowa 3/1, 78-100 Kołobrzeg
tel/fax: 94 3548 777, tel: 604 188 671 

certus@pnet.pl

 oferta 129/2605/ODS

cena:

890 000 PLN

zdjęcie:

informacje podstawowe:

miejscowość: KOŁOBRZEG

nieruchomość: DOM

typ domu: WOLNO STOJĄCY

pow. całkowita [m2]: 192

pow. działki [m2]: 1 200

liczba pokoi: 7

informacje dodatkowe:

rok budowy: 2015

forma własności: WŁASNOŚĆ

ogrzewanie: C.O. GAZOWE,C.O. WŁASNE

okna: PCV

kształt działki: PROSTOKĄT

forma własności działki: WŁASNOŚĆ

ogrodzenie: SIATKA

opis:

Dom jednorodzinny wolno stojący zlokalizowany w Kołobrzegu - Zieleniewie. Działka o powierzchni 1200m2

zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz garażem. Dom II kondygnacyjny, parterowy z poddaszem

użytkowym.

Powierzchnia użytkowa 192m2 + garaż 23m2 / łącznie 215m2

GŁÓWNE ATUTY NIERUCHOMOŚCI lokalizacja w cichej spokojnej okolicy w niewielkiej odległości od centrum

Kołobrzegu i morza.

PRZYZIEMIE (110m2): przedsionek, holl, pokój dzienny z wyjściem do ogrodu i wejściem na górną kondygnację,

pokój, kuchnia, łazienka z wc, pomieszczenie gospodarcze (kotłownia) pod schodami.

PODDASZE (82m2): 5 pokoi w tym 1 z łazienką + osobna łazienka, 3 balkony (2 od podwórza, 1 od frontu).

Powierzchnia poddasza mierzona po podłodze 111m2.

Możliwość wykonania wejścia na strych.

STANDARD: DO WYKOŃCZENIA. Budynek  wybudowany w technologii tradycyjnej, ocieplony wełną mineralną,

dach kryty dachówką, zgłoszony do użytkowania pod koniec 2015r. Standard wykończenia tzw. deweloperski na

parterze ściany malowane farbą, na poddaszu zagipsowane, przygotowane do malowania, brak wykończenia
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łazienek, posadzek (z wyjątkiem korytarza i schodów, terakota położna w 2022r.). Rozprowadzona instalacja

monitoringu. Zamontowany system do automatycznego sterowania roletami zewnętrznymi (bez rolet).

Ogrzewanie gazowe piec dwu-funkcyjny Viessemann, pompa ciepła (niepodłączona), na poddaszu

rozprowadzona instalacja ogrzewania podłogowego, na parterze działająca instalacja ogrzewania podłogowego.

 

LOKALIZACJA: Zieleniewo, cicha, spokojna okolica, południowe obrzeża Kołobrzegu. W sąsiedztwie przystanek

komunikacji miejskiej, szkoła podstawowa, przedszkole, liczne sklepy, apteka, tereny rekreacyjne. Dojazd do

centrum Kołobrzegu zajmuje ok.10 minut. Lokalizacja umożliwia również szybki i dogodny dojazd do

najpiękniejszych plaż w okolicach Kołobrzegu (Grzybowo, Dźwirzyno).

Termin wydania nieruchomości do uzgodnienia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o ofercie prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.
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