ELBLĄSKI, MILEJEWO, MAJEWO
Cena:

DOM NA SPRZEDAŻ

811 000 PLN

Powierzchnia:
312,70 m2

Liczba pokoi:

5

Typ zabudowy:

wolnostojący

Piękny dom wolnostojący do własnego wykończenia.
Numer oferty

1553

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

811 000 PLN
312.7 m2

Powierzchnia
Cena za m2

2 594 PLN / m2

Liczba pokoi

5

Opis oferty
Projekt domu to ciekawa propozycja dla osób posiadających dużą działkę. Dom cechuje się prostą bryłą, co znacznie ułatwia późniejszą
aranżację wnętrza. Projekt został stworzony z myślą o działkach pozwalających na usytuowanie domu w zabudowie wolnostojącej. Jest to
również doskonała propozycja dla osób szukających domu z dachem dwuspadowym, co pozwala na ograniczenie kosztów.
Dom piętrowy z poddaszem użytkowym, dzięki czemu domownicy mogą cieszyć się większą prywatnością. Sercem domu jest przestronna
strefa dzienna, która sprzyja spędzaniu wspólnego czasu w gronie najbliższych. Kuchnia otwarta na salon jest rozwiązaniem przede
wszystkim funkcjonalnym. Znajdujący się w kuchni stół umili każdy poranek spędzając czas z rodziną. Zwolenników praktycznych rozwiązań
niewątpliwie ucieszy fakt, iż przewidziano także miejsce na spiżarkę. Strefę dzienną tworzy salon oraz jadalnia, co z pewnością zadowoli
zwolenników funkcjonalnych rozwiązań. Usytuowany w salonie kominek sprawi, iż wnętrze stanie się bardziej przytulne. W projekcie
uwzględniono dwie komfortowe łazienki- jedna znajduje się na parterze, zaś druga na poddaszu. Oprócz tego na dole przewidziano
dodatkową, osobną toaletę. W projekcie przewidziano pięć sypialni, które będą odpowiednie dla 5-7 domowników. Przestrzeń można
wykorzystać także jako pokój dla gości lub gabinet. Efektowny taras pozwala na kontakt z naturą bez zbytniego oddalania się od domowego
zacisza.
Dom zaprojektowano w technologii murowanej i nawiązuje do stylu dworkowego i idealnie wpisze się w wiejski krajobraz.
Dodatkowo zaprojektowano wolnostojący garaż o powierzchni 90 m2 koło domu.

Atuty nieruchomości:
1. ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach
2. podpiwniczenie - częściowe
3. stan deweloperski
4. instalacja elektryczna rozprowadzona
5. magiczna cisza i spokój
Więcej informacji udzielę telefonicznie bądź na spotkaniu.

Zarezerwuj swoją nieruchomość już teraz.

Przy zakupie należy uwzględnić koszty notarialne oraz wynagrodzenie biura nieruchomości w wysokości 1,53 % brutto.
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"Właścicielem ogłoszenia wraz z jego elementami jest American Home Łukasz Szulc lub podmioty współpracujące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz
korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody American Home Łukasz Szulc lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności
cywilnej oraz karnej.
Ponadto niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa American Home Łukasz Szulc lub podmiotów współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny."

Kontakt
Łukasz Szulc

biuro@americanhome.pl

(55) 221 08 88

501 635 879

American Home Biuro Nieruchomości Związku Jaszczurczego 13B, 82-300 Elbląg

