Rymarczyk & Słowik Estates

Oferta 1 Data:2019-02-16

Nr Oferty: 5049003
Dom na sprzedaż
Bochnia, Proszówki ul. , 750 000zł

Ogrzewanie
Cena

750000.00zł

Cena za m2

Powierzchnia

2678.57zł/m2

280.00m2

Liczba pokoi

Rok

9

0 r.

C.O. GAZOWE,
PIECE
WĘGLOWE

Szczegóły
Piętro:

Technologia:

Kuchnia: oddzielna i widna

Miasto: Bochnia

Dzielnica: Proszówki

Balkon: duży

Standard: 4

Okna: PCV

Możliwość Parkowania:

Ogrzewanie: C.O. GAZOWE, PIECE
WĘGLOWE

Ulica:
Opis
Biuro nieruchomości Rymarczyk&Słowik Estates prezentuje ofertę sprzedaży Domu o
powierzchni 280 m2 zlokalizowanego w Bochni/ Proszówki.
Do sprzedania dom o powierzchni 280 m2 wykończony pod klucz z wysokiej jakości materiałów.
Dom posiada dwa poziomy.
Parter:
- Gabinet
- Sypialnia
- Pokój gościnny
- Salon
- Łazienka
- Kuchnia
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- Kotłownia.
Piętro zostało przygotowane pod wynajem, znajduje się tu 5 osobnych pokoi dwie łazienki
oraz aneks kuchenny w holu. Każdy pokój posiada kabine prysznicową co pozwala nam na
zmiane modelu biznesowego z wynajmu na dni na otworzenie np. domu starców lub np. domu
dziecka.
Dom obecnie cały czas wynajmowany na pokoje jak również łóżka dla zwiedzających np.
kopalnie w Bochni jak również dla pracowników itd.
Działka zagospodarowana z salonu wyjście na taras, drugi taras w ogrodzie z meblami
ogrodowymi i miejscem na grilla, dwa garaże blaszaki na działce.
Dolny poziom posiada wysokość 215cm.
Ogrzewanie zarówno gazowe jak również jest piec na wegiel i drzewo.

Dom w świetnej lokalizacji usytuowany blisko pełnej infrastruktury handlowo usługowej, w
bliskiej odległości szkoła, przedszkole, kwiaciarnia, centrum handlowe
.

Polecam Gorąco !!!
ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ!
Dawid Ostasz
Specjalista ds. sprzedaży nieruchomości
tel. Kom.531 863 074
d.ostasz@rsestates.pl
Rymarczyk & Słowik Estates Sp. z o. o.
ul. Kraszewskiego 25/4, 30-110 Kraków
www.rsestates.pl
BIURO NIERUCHOMOŚCI RYMARCZYK & SŁOWIK ESTATES SP. Z O.O. - duża gama ofert;
sprzedaż / wynajem / oferty komercyjne, posiadamy doskonałą propozycję kredytową
dostosowaną do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. GWARANTUJEMY
BEZPIECZEŃSTWO ZAWIERANYCH TRANSAKCJI. ZAPRASZAMY!!!

