Hestia Nieruchomości
Parkowa 7/2
732-700-771
karol@hestianieruchomosci.pl

DOM NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 4, pow. całkowita: 86 m2, pow. działki: 1,761 m2,
KARNICE
Cena 299

000 zł

Nieruchomość położona na działce o powierzchni 1761m2 w cichej spokojnej okolicy.
Dom wolnostojący całorczny składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz korytarza. W korytarzu
znajduje się wejście na poddasze, które obecnie nie jest zagospodarowane. Istnieje możliwość własnej aranżacji.
Pod domem znajduje się piwniczka.
Dach pokryty eternitem.
Nieruchomość do remontu. Okna drewniane starego typu, Na podłogach oryginalne deski, łazienka w glazurze.
Ogrzewanie i ciepła woda z pieca.
Nieruchomośc posiada centralne ogrzewanie jak i piec kaﬂowy.
Na dzialce znajdują sie pomieszczenia gospodarcze, które można zagospodarować. Działka ogrodzona oraz
obsadzona dużą ilością drzew owocowych oraz iglastych. W niedalekiej okolicy znajdują się dwa jeziora.
Nieruchomosć oddalona od Łobza 11km, od Reska 27km, od Drawska Pomorskiego 30km, od Szczecina 102km.
Nieruchomość idealna dla rodziny jak i dla osób ceniących sobie spokój letniego wypoczynku.

Symbol
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Symbol SWO

382859

Hestia Nieruchomości
Parkowa 7/2
732-700-771
karol@hestianieruchomosci.pl

Rodzaj nieruchomości

Dom

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

299 000,00 PLN

Cena za m2

3 476,74 PLN

Miejscowość

KARNICE

Powierzchnia całkowita

86,00 m2

Powierzchnia działki

1 761,00 m2

Kształt działki

KWADRAT

Powierzchnia użytkowa

86,00 m2

Forma własności działki

WŁASNOŚĆ

Rodzaj domu

WOLNO STOJĄCY

Rok budowy

1930

Standard

DO REMONTU

Materiał ścian

CEGŁA

Typ kuchni

Z OKNEM

Liczba łazienek

1

Droga dojazdowa

GRUNTOWA

Liczba pokoi

4

Liczba pięter

1

Źródło c.w.

SIEĆ MIEJSKA

Ogrzewanie

C.O. WŁASNE, PIEC

Podpiwniczenie /piwnica

PIWNICA

Instalacje

ELEKTRYCZNA, WODNA,
KANALIZACJA

Forma własności

WŁASNOŚĆ

Podłączony wodociąg

JEST

Podłączona kanalizacja

JEST

Pokrycie dachu

ETERNIT

Rodzaj ogrodzenia

JEST

Garaż

JEST

Ogródek

JEST

Nr Licencji

27419

Karol Pęski
Menadżer, doradca ﬁnansowy, prawnik, pośrednik w obrocie
nieruchomościami, związany z branża nieruchomości od 2011
roku. Niezwykle ambitny, podchodzący z pasją do pracy, z której
czerpie wiele satysfakcji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w
ogólnopolskich korporacjach związanych z branżą nieruchomości
794160650
oraz ﬁnansową.
karol@hestianieruchomosci.pl
Karol to osoba ściśle nastawiona na cel, zawsze gotowy do
działania. Pozytywnie nastawiony do ludzi i świata. Kieruje się
zasadą, że każdy może być kim chce, wystarczy chcieć i dążyć do
tego. Największą satysfakcję w pracy sprawia mu rozwiązywanie
problemów oraz podbramkowych sytuacji. Od pracy odpoczywa
chodząc na basen.

Więcej ofert na stronie www.hestianieruchomosci.pl

