WGN Ostrowskie Centrum Nieruchomości
Wrocławska 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon: 62 738 11 44
Adres e-mail: ostrowwlkp@wgn.pl

Dom - bliźniak, 65 m2, Raszków

Cena: 270 000 PLN

Dom - bliźniak na sprzedaż, Raszków, Raszków

4 154 PLN/m2

cena
270 000 PLN
4 154 PLN/m2

powierzchnia
65.00 m2
powierzchnia
dz.1130.00 m2

liczba pokoi
3

Opis oferty

Parametry oferty

Sprzedaż, dom jednorodzinny, bliźniak, Raszków, pow. 65 m2.

Numer oferty

Przedstawiam Państwu interesującą ofertę sprzedaży domu
jednorodzinnego, w zabudowie bliźniaczej, jednokondygnacyjnego z
poddaszem nieużytkowym, wybudowanego w 1948 roku z cegły, jego
powierzchnia użytkowa to ca. 65 m2., wzniesionego na działce o pow.
1130 m2., znajdującego się w bardzo korzystnej lokalizacji w
miejscowości Raszków.
Na powierzchnię użytkową domu składają się: 3 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC oraz korytarz. Poddasze daje możliwość zaadoptowania
na dodatkowe pokoje.

Typ oferty

Dom w dobrym stanie technicznym, Łazienka wyłożona płytkami
ceramicznymi z wanną. Przestronna, jasna kuchnia. Wszystkie okna
plastikowe, dach pokryty blachodachówką, ogrzewanie c.o. piec
zasypowy na eko-groszek.
Na działce do dyspozycji pomieszczenia gospodarcze, tzw. letnia
kuchnia, altanka. Ogród ładnie zagospodarowany obsiany trawą,
obsadzony krzewami. Miejsce, w którym można w ciszy odpocząć po
trudach codziennego dnia.

Powierzchnia działki

1 130 m2

Miejscowość

Raszków

Dzielnica

Raszków

Dojazd do posesji drogą asfaltową, Ostrów Wielkopolski oddalony o

9438
Dom - bliźniak

Rodzaj transakcji
Cena

Sprzedaż
270 000 PLN

2

Cena za m

Liczba pokoi
Powierzchnia

4 154 PLN
3
65 m2

Województwo

Wielkopolskie

Lokalizacja

Krotoszyńska

Powiat

ostrowski

Gmina

Raszków
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około 10 km.

Media

Oferta godna polecenia.

Przeznaczenie

Zapraszam do kontaktu. Bartosz tel. 507 104 313 b.przybylski@wgn.pl

Rok budowy

1948

Ogrzewanie

piec

Reprezentuję markę WGN, która jest liderem na rynku nieruchomości, a
dzięki naszemu 24- letniemu doświadczeniu oferujemy najwyższą jakość
usług. Gwarantuję pełne zaangażowanie przy współpracy z Państwem.
Jako marka WGN dysponujemy szerokim zapleczem w postaci wiedzy i
doświadczenia naszych agentów, pomocy prawnej, pomocy w uzyskaniu
kredytu hipotecznego na zakup bądź remont nieruchomości oraz
kompleksowej obsługi biura. Pozwala nam to zapewnić naszym klientom
korzystne i bezpieczne transakcje. Stosujemy system jakości ZJ - WGN
oraz posiadamy certyfikat jakości SJ EXPERT wydany przez Polską
Federację Rynku Nieruchomości i zaświadczenie o licencji zawodowej
wydane przez PFRN.

Dojazd

woda miejska
mieszkalny

asfaltowy

Stan wykończenia

dobry

Materiał

cegła

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, profesjonalizm i zadowolenie
naszych klientów.
Informacje dotyczące oferty zostały sporządzone na podstawie
oświadczeń i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą weryfikację.
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim.
Wszelkie kopiowanie dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz
przesyłanie zawartości bez zezwolenia zabronione.
Klientom zainteresowanym zapewniamy pełną obsługę i pomoc w
doborze oraz uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu hipotecznego na
zakup, budowę bądź remont nieruchomości. Indywidualnie negocjujemy
najlepsze warunki kredytowe. Nasze atuty to przede wszystkim
skuteczność i doświadczenie.

Dzwoniąc pytaj o numer 94380020 systemu inetWGN

Kontakt do agenta
Bartosz Przybylski
nr licencji: 1735
Telefon: 507104313, 507104313
b.przybylski@wgn.pl
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