Kot Nieruchomości
Solińska 3/3
603 518 330
biuro@kotnieruchomosci.pl

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 54 m2, pow. działki: 69 m2,
RZESZÓW, Załęże
Cena 367

340 zł

Biuro Kot Nieruchomości przedstawia Państwu nowe mieszkania w Rzeszowie w stanie deweloperskim i wysokim
standardzie wykończenia. Mieszkania oddawane w stanie deweloperskim, dolne lokale z tarasem i ogródkiem,
górne z balkonem w formie logii. W pobliżu nieruchomości wszystkie potrzebne do życia instytucje, takie jak szkoła,
żłobki, przedszkola, przystanki autobusowe, park, sklep i boisko. Termin realizacji III kwartał roku 2023.
To mieszkanie jest do sprzedaży w stanie developerskim. W ofercie zamieszczone są wizualizacje oraz standard

Kot Nieruchomości
Solińska 3/3
603 518 330
biuro@kotnieruchomosci.pl

wykończenia.
Mieszkania na parterze 54,26m2 (trzypokojowe) z tarasem oraz ogródkiem ok 69 m2
Sprawdzony i solidny deweloper daje gwarancje satysfakcji z rezerwacji i zakupu.

Standard wykończenia:
- Ławy żelbetowe
- Ściany fundamentowe z bloczka betonowego
- Fundamenty izolowane styrodurem 5cm oraz izolacją bitumiczną dysperbit
- Ściany zewnętrzne wykonane z pustaka
- Ściany wewnętrzne działowe murowane z pustaków ceramicznych
- Podwójne ściany między bliźniaczymi segmentami
- Stropy lane żelbetonowe
- Więźba dachowa drewniana impregnowana
- Domy kryte blacho - dachówką; orynnowanie metalowe
- Kominy systemowe
-Okna PVC na proﬁlach w klasie A okleina , 5 komorowe ,szyby zespolone dwukomorowe ( trzy szyby )o wsp.
przenikania U=0,5 W/m2K
- Balustrady balkonowe stalowe + szkło
- Parapety wewnętrzne - konglomerat marmurowy
- Parapety zewnętrzne stalowe
- Drzwi zewnętrzne stalowe w okleinie ocieplone w kolorze okien, z zamkami
- Podbitka dachowa w kolorze dachu stalowa
- Ocieplenie styropianem 15 cm, tynk baranek
- Elewacja systemowa w kolorach graﬁt z białym
- Przyłącz wody wprowadzony do budynku
- Przyłącz kanalizacji sanitarnej wprowadzony do budynku
- Przyłącz gazu wprowadzony do domu
- Przyłącz prądu wprowadzony do domu
- Odbojówka budynku wraz z chodnikiem prowadzącym do drzwi wejściowych z kostki brukowej
- Kompletne trzy strony ogrodzenie części działki przynależnej do lokalu
- Izolacja i wylewki wewnętrzne cementowe zacierane na gładko
- Tynki wewnętrzne
- Ocieplenie stropodachu styropian 2x10cm na przekładkę zabezpieczony z góry
- Instalacje: wodno-kanalizacyjna - rury z tworzywa sztucznego z odprowadzeniem ścieków do sieci kanalizacyjnej
sanitarnej zgodnie z projektem, bez białego montażu
- Instalacja elektryczna - trójfazowa, z osprzętem
- Instalacja C.O. z rur z tworzywa sztucznego z wkładką aluminiową, z rozdzielaczami, z kotłem gazowym
dwufunkcyjnym (kondensacyjnym) z zamkniętą komorą spalania
wraz z grzejnikami stalowymi panelowymi (drabinkowymi) lub ogrzewanie podłogowe w całym mieszkaniu z
grzejnikiem drabinkowym w łazience
- Wszystkie media rozprowadzone w budynku
- Internet światłowodowy + telewizja
-Kostka brukowa na podjazdach od bojówka oraz tarasach
*Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Cena za mieszkanie dolne w stanie deweloperskim to 367340 zł.
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Dostępne również mieszkania na piętrze z balkonem

Zapraszam do obejrzenia - zadzwoń, umów się już dziś!
Opiekun oferty - Dorota Kot
Tel. 603 518 330
Wszystkie nasze oferty znajdziecie Państwo na naszej stronie Kot Nieruchomości.
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 dodatkowo rabat na materiały budowlane w znanych marketach
budowlanych

Symbol

490/KTN/OMS

Rodzaj nieruchomości

MIESZKANIE

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Status

AKTUALNA

Rodzaj rynku

PIERWOTNY

Nieruchomość dostępna od

01.01.2021

Cena

367 340 PLN

Cena za m2

4 900 PLN

Województwo

PODKARPACKIE

Powiat

rzeszowski

Gmina

RZESZÓW

Miejscowość

RZESZÓW

Dzielnica - osiedle

Załęże

Powierzchnia całkowita

54 m2

Powierzchnia użytkowa

54 m2

Udział w działce

UDZIAŁ

Rodzaj mieszkania

TYPOWE, PIĘTRO DOMU

Rodzaj budynku

NISKI WIELORODZINNY

Rok budowy

2022/2023

Standard

DEWELOPERSKI,
PODWYŻSZONY

Stan budynku

ROZPOCZĘTA BUDOWA,
BARDZO DOBRY

Konstrukcja budynku

TRADYCYJNA

Technika budowy

TRADYCYJNA

Typ kuchni

ANEKS KUCHENNY

Liczba pokoi

3

Liczba sypialni

2
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Parter

TAK

Ilość poziomów

1

Umeblowanie

PEŁNE

Źródło c.w.

GAZOWY 2-OBIEGOWY

Ogrzewanie

C.O. GAZOWE

Podpiwniczenie /piwnica

NIEPODPIWNICZONY

Stan instalacji

NOWA

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

Internet

JEST

Telewizja kablowa

JEST

Rodzaj okien

PLASTIKOWE

Pokrycie dachu

BLACHODACHÓWKA

Rodzaj podłogi

BETON

Elewacja

TYNK SZLACHETNY, INNE

Czy jest KW

JEST

Liczba miejsc parkingowych

1

Typ parkingu

KOSTKA BRUKOWA

Balkon

JEST

Ilość balkonów

1

Nr Licencji

22959

Sieć LAN

JEST

Dorota Kot

603 518 330
biuro@kotnieruchomosci.pl

Więcej ofert na stronie www.kotnieruchomosci.pl

