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603 518 330
biuro@kotnieruchomosci.pl

DOM NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 127 m2, pow. działki: 200 m2,
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
Cena 430

000 zł

Biuro Kot Nieruchomości prezentuje na sprzedaż nowy dom w zabudowie bliźniaczej w stanie deweloperskim
położony w Głogowie Małopolskim na osiedlu domów wolnostojących.
Oferta sprzedaży dotyczy budynku o łącznej powierzchni użytkowej 129,40 m2. W bryle domu znajduje się
wygodny, duży garaż o powierzchni ok 19 m2. Na parterze urządzono przestronny salon połączony z aneksem
kuchennym, zgrabną toaletę oraz kotłownię. Z salonu jest wyjście na taras, gdzie z racji na kameralne
posadowienie inwestycji, będzie można w spokoju odpocząć zarówno w tygodniu jak i na weekendzie. Na piętrze
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budynku rozplanowane zostały 2 bardzo przestronne sypialnie, największa o metrażu 18,90 m2. Znajduje się tu
także wygodna łazienka oraz osobna pralnia, co pozwoli nowym nabywcom poczuć wygodę mieszkania w
domu. Bardzo praktycznym dodatkiem jest tutaj duże pomieszczenie strychowe. Tu bez problemu będzie
można przechować wszelkie przedmioty, których nie używa się na co dzień, bez zbędnego "zagracania"
pomieszczeń użytkowych.
Układ pomieszczeń budynku o metrażu 141,40m2:
Parter:
- ganek 2,8 m2
- wiatrołap 3,4 m2
- kotłownia 3,5 m2
- salon z aneksem 30,1 m2
- toaleta 2,3 m2
- p. magazynowa 2,1 m2
- garaż 18,9 m2
- taras
Poddasze:
- sypialnia 18,9 m2
- łazienka 8,2 m2
- przedpokój 9,3m2
- schody 2,9m2
- sypialnia
- balkon 4,6 m2
- balkon 2,3m2
- balkon 2,5 m2
Do każdego z budynków przynależą 3 balkony oraz działka o powierzchni 2 ar.
Cała Inwestycja składa się z 6 budynków o powierzchni od 126,9 m2 do 141,40 m2 umiejscowionych w cichej i
spokojnej okolicy z doskonałym dojazdem do Rzeszowa (8,8 km). Opisywane budynki zostały wykonane wg
indywidualnego projektu, zaprojektowane w sposób nowoczesny, bez skosów co daje większą swobodę
zaaranżowania wnętrza. Dzięki dużej ilości przeszkleń, pomieszczenia są jasne i doskonale doświetlone.
Standard wykonania: stan deweloperski
- ściany zewnętrzne - pustak ceramiczny Porotherm
- ocieplone styropianem 20 cm
- strop żelbetowy
- schody lane żelbetowe na piętro
- okna PCV
- elewacja styropian + tynk cienkowarstwowy,
- konstrukcja dachu - dachówka
- stolarka okienna
- brama garażowe
- drzwi wejściowe
- parapety zewnętrzne blaszane
- media: gaz, prąd, woda, kanalizacja
- elewacja: styropian 20cm + tynk akrylowy zewnętrzny
- tynki i wylewki wewnętrzne
- instalacja elektryczna, antenowa, hydrauliczna
- brama garażowa
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W sprzedaży dostępny jest również budynek o powierzchni 141,4 m2 za cenę 470 000 zł za stan deweloperski.
Nie czekaj, wybierz swój dom już dziś, zapraszam do zwiedzenia na żywo,
Opiekun oferty :
Katarzyna, tel: 697 002 660
Więcej podobnych ofert znajdziecie Państwo na stronie : www.kotnieruchomosci.pl.
Biuro sprzedaży:
Kot Nieruchomości
ul. Solińska 3/3
35-505 Rzeszów
Tel. 603 518 330
Na życzenie klienta pomagamy w załatwieniu formalności związanych z zakupem, np.:
kredyt hipoteczny
notariusz
rzeczoznawca
ubezpieczenie
porady fachowców z branży budowlanej
kupując z naszym udziałem otrzymasz rabat na materiały budowlane

Symbol

319/KTN/ODS

Rodzaj nieruchomości

DOM

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Status

AKTUALNA

Rodzaj rynku

PIERWOTNY

Cena

430 000 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

podkarpackie

Powiat

Rzeszów

Gmina

Głogów Małopolski

Miejscowość

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Kod pocztowy

35-015

Wygląd działki

ZABUDOWANA

Możliwa zabudowa

WOLNOSTOJĄCA

Budynki w sąsiedztwie

WOLNOSTOJĄCE DOMY
JEDNORODZINNE

Powierzchnia całkowita

127 m2

Powierzchnia działki

200 m2

Kształt działki

KWADRAT

Powierzchnia użytkowa

127 m2

Forma własności działki

WŁASNOŚĆ

Rodzaj domu

BLIŹNIACZY

Przeznaczenie

MIESZKALNE

Rodzaj budynku

DOM

Rok budowy

2020

Standard

SUROWY ZAMKNIĘTY

Stan budynku

SUROWY ZAMKNIĘTY

Konstrukcja budynku

TRADYCYJNA

Materiał ścian

PUSTAK

Rodzaj stropu

WYLEWANY

Technika budowy

TRADYCYJNA

Typ kuchni

POŁĄCZONA Z SALONEM

Liczba łazienek

1
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Liczba WC

1

Droga dojazdowa

CICHA ULICA

Rodzaj nawierzchni

ASFALTOWA - KOSTKA

Liczba pokoi

3

Liczba sypialni

2

Liczba pięter

1

Źródło c.w.

GAZOWY 2-OBIEGOWY

Ogrzewanie

C.O. GAZOWE

Podpiwniczenie /piwnica

NIEPODPIWNICZONY

Instalacje

PRĄD, GAZ, WODA

Forma własności

PEŁNA WŁASNOŚĆ

Energia elektryczna

JEST

Podłączony gaz

JEST

Podłączony wodociąg

JEST

Podłączona kanalizacja

JEST

Rodzaj kanalizacji

MIEJSKA

Źródło wody

WODA MIEJSKA

Uciążliwość okolicy

CICHE

Drzwi antywłamaniowe

JEST

Okna antywłamaniowe

JEST

Pokrycie dachu

DACHÓWKA CEMENTOWA

Kształt dachu

SKOŚNY

Poddasze

UŻYTKOWE

Rodzaj ogrodzenia

SIATKA

Ogrodzenie

CZĘŚCIOWE

Czy jest KW

JEST

Garaż

JEST

Typ garażu

W BUDYNKU

Miejsc garażowych

1

Liczba miejsc parkingowych

2

Typ parkingu

NA PODJEŹDZIE

Ogródek

JEST

Garderoba

JEST

Pomieszczenie gospodarcze

JEST

Balkon

JEST

Ilość balkonów

2

Taras

JEST

Ilość tarasów

1

Strych

JEST

Nr Licencji

22959

Warunki gruntowe

DOBRE

Uciążliwości i ograniczenia

BRAK UCIĄŻLIWOŚCI

Katarzyna Lewandowska
Specjalista ds nieruchomości

697 002 660
k.lewandowska@kotnieruchomosci.pl

Więcej ofert na stronie www.kotnieruchomosci.pl

