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Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

EXP-DS-9961

Garaż

w budynku

Rodzaj

sprzedaż

Powierzchnia działki [m2]

1797.00

Lokalizacja

Łódź

Kształt działki

nieregularny

Dzielnica

Bałuty

Rodzaj domu

bliźniak

Rejon

Radogoszcz

Pokrycie dachu

blacha

Pow. całkowita [m2]

117.60 m²

Pozwolenie na użytkowanie

tak

Ilość kondygnacji

1

Powierzchnia użytkowa [m2]

96,6000

Cena

449000.00 PLN

Stan budynku

do odświeżenia

Cena/m2

3818.03

Podpiwniczenie

nie

Status

aktualna

Ogrodzenie działki

mieszane

Imię i nazwisko

MERKURY NIERUCHOMOŚCI

Telefon komórkowy

42 22-70-879

Telefon

500-008-025

E-mail

biuro@merkury.pl

Pomieszczenia
Zdjęcia

Opis
Plac zabaw

nie

Alarm

nie

Winda

nie

Drzwi antywłamaniowe

nie

Ilość kondygnacji

1

DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚĆ
ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM
NIERUCHOMOŚĆ NADAJE SIĘ NA KWATERY
PRACOWNICZE
Do sprzedaży parterowy dom mieszkalny w zabudowie
bliźniaczej z lat 90-tych o pow. ok 100 mkw, na działce o
p o w . 1 7 9 7 m k w,
drewniano-murowany ocieplony
styropianem. Budynek w stanie technicznym do własnej
aranżacji. Dach kryty papą i blachą szwedzką. Okna w
większości PCV. Garaż w bryle budynku.
Według projektu nieruchomość składa się z: p o k o j u
dziennego, 3 sypialni, kuchni z jadalnią, łazienki, wc,
korytarza oraz garażu.
Obecnie pomieszczenia są wykorzystywane jako: 6 pokoi,
łazienka, wc, pomieszczenie socjalne z kotłownią i korytarz.
W tym garaż podzielony i wykorzystywany jako pokój oraz
pomieszczenie socjalne.
Wykończenie pomieszczeń: ściany-malowane, glazura; na
podłogach-terakota.
Media: elektryczność, woda, ogrzewanie olejowe, szambo
Pow. działki wynosi 1797 mkw, obejmującej dwie działki
ewidencyjne o pow. 915 mkw i 882 mkw
Działka ogrodzona siatką oraz płotem betonowym, brama.

DODATKOWE INFORMACJE
Uwaga! Powyższe informacje mają charakter ogólny. Dane o
ofercie mogą odbiegać od stanu faktycznego i prawnego biuro nie odpowiada za niezgodność danych z
rzeczywistością. Oferta może być w danym momencie
nieaktualna. Prosimy o telefon.
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