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18 962 212 ogłoszeń blisko Ciebie Szukaj 

WRÓĆ Ogłoszenia Malbork Nieruchomości Malbork Domy Malbork Sprzedaż Malbork NASTĘPNE OGŁOSZENIE 

  Duże zdjęcia01 08

 

Opis

Do sprzedania dom na ulicy Szerokiej. Projekt Ciekawy, wariant II, c118b z biura projektowego

Lipinscy. Wybudowany 2011 - 2015 (odbior 2015), z pelna dokumentacja oraz ze wszystkimi

projektami i odbiorami.

Nadzor budowlany oraz adaptacja powadzona przez Malborskie biuro inwestycyjne POSESJA. 

Wykonczony wewnatrz pod klucz. Zamieszkaly tylko przez pol roku (ogrzewany kazdej zimy).

Aktualne przeglady instalacji (gaz, elektryka i kominowa) Ogrzewanie gazowe, podlogowe

plus grzejniki (piec woolf). W salonie komin do kominka. Dach to dachowka ceramiczna.

 Dom jednorodzinny ul. Szeroka Malbork

326 000 zł

OBLICZ RATĘ KREDYTU >>

 WYRÓŻNIJ TO OGŁOSZENIE ODŚWIEŻ TO OGŁOSZENIE

Oferta od: Osoby prywatnej Cena za m²: 2037.5 zł/m² Rynek: Wtórny

Powierzchnia: 160 m² Powierzchnia działki: 3 260 m² Rodzaj zabudowy: Wolnostojący

Liczba pięter: Parterowy z użytkowym poddaszem

Finanse: Oblicz ratę dla tego mieszkania >>

• • •

Użytkownik

Dorota

Na OLX.pl od lip 2011

Ogłoszenia użytkownika

Napisz wiadomość

Zadzwoń

Lokalizacja


Malbork, malborski,

Pomorskie

Miejscowość lub kod
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ZGŁOŚ NARUSZENIE

Podwojny garaz z automatyczna brama (dodatkowy pokoj nad garazem).

Okna (trzystopniowe) i parapety wewnetrzne zloty dab. Kazde okno posiada zaluzje na

wymiar, wiekszosc okien posiada moskitiery. Parapety zewnętrzne klinkier. Drzwi wejściowe i

brama garazowa zloty dab. Schody wewnetrzne dębowe. Balustrady na balkonach debowe

(nierdzewne tralki), czerwony gres na balkonach, tarasie frontowym i tylnim. 

Dół: hol, łazienka z prysznicem, sypialnia, korytarzyk do garazu, salon z jadalnia, kuchnia, garaz

(na podłodze gres) 

Góra: łazienka z wanna i podwojna umywalka, sypialnia nad garazem, mala sypialnia z oknem

dachowym, duza sypialnia z miejscem na garderobe oraz wyjsciem na balkon boczny,

mozliwosc wydzielenia kolejnej sypialni z balkonem od strony ogrodu, korytarz. Wejście na

poddasze (schowek) przez schodki wyciągane. Poddasze wyłożone płytami osb. 

Gora i dół calosc na podlodze duze kafle (60cm x 60cm)

Podniesiona scianka kolankowa. Na gorze sufity i skosy w boazerii. 

Dol pomieszczenia wysokie na 280cm, gora 240cm.

Dom ocieplony 10cm styropianem, elewacja zrobiona w 2015r, stropy Leierowskie Teriva, dom

wybudowany z suporeksu (30cm), ocieplenie w krokwiach 15cm wełny, dach krokwie - deski -

papa - dachowka. Ocieplony wełna strop poddasza. 

Przed domem starobruk z Leiera. Duza dzialka ze stawem. 

Dom do wyceny i negocjacji ze wzgledu na to iz dom wymaga remontu (zageszczanie gruntu

pod domem lub palowanie, podbijanie fundamentow, szycie scian). 

Zainteresowani powinni na ogladanie stawic sie z konstruktorem aby wycenic/ocenic koszta

napraw. Naprawy musza byc wykonane pod okiem kierownika budowy.

Dom nie moze byc zamieszkaly bez przeprowadzenia remontu - zgloszone w PINB w

Malborku.

Mozliwosc wydzielenia dzialki mniejszejszej niż 3260m lub wiekszej (w zaleznosci od

zainteresowania ale nie wiekszej niz 13260m2). 

Czysta ksiega wieczysta, jeden wlasciciel.

 
Ogłoszenie dodane z darmowej aplikacji OLX.pl dostępnej 

na Androida oraz iPhone'a

 Dodane z telefonu o 18:05, 29 lipca 2020 Wyświetleń: 15822 ID ogłoszenia: 586911656
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