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Ogrodowa 1, 43-450 Ustroń
Telefon: 691 95 19 31
Adres e-mail: biuro@wgn-nieruchomosci.pl

Dom - wolnostojący, 700 m2, Górki
Wielkie

Wynajem: 20 000 1

Dom - wolnostojący na wynajem, Górki Wielkie

cena
20 000 1

powierzchnia
700.00 m2
powierzchnia
dz.2700.00 m2

liczba pokoi
7

Opis oferty

Parametry oferty

Wyjątkowa rezydencja na wynajem.
Górki do wynajęcia dom wolnostojący o powierzchni około 700m2
usytuowany na działce o powierzchni 2700m2.
Rezydencja o bardzo wysokim standardzie.
Rozkład
Na parterze znajduje się;
- wiatrołap
- duży wysoki hol z kominkiem
- kuchnia otwarta na dużą jadalnię
- salon wypoczynkowy z wyjściem na taras
- salon reprezentacyjny
- czytelnia
- WC
Garaż.
Na piętrze znajdują się;
- sypialnia główna z garderobą i łazienką
- sypialnia z łazienką
- duży pokój
Całość podpiwniczona.
W ogrodzie znajduje się basen i taras.
Całość ogrodzona i zagospodarowana.

Numer oferty
Typ oferty

26608
Dom - wolnostojący

Rodzaj transakcji

Wynajem

Cena

20 000 1
2

Cena za m

Liczba pokoi
Powierzchnia
Powierzchnia działki
Miejscowość
Województwo
Lokalizacja

29 1
7
700 m2
2 700 m2
Górki Wielkie
Śląskie
.

Powiat

cieszyński

Gmina

Brenna
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Podjazd wyłożony kostką.
Teren płaski.
W sąsiedztwie luźna zabudowa jednorodzinna.
Miejsce spokojne, widoki na góry i las.
Do centrum Górek około 2km.
W pobliżu znajdują się trasy piesze i rowerowe.
Serdecznie zapraszam na prezentację.
Rozmawiamy po angielsku,niemiecku i włosku.
Zapewniamy pomoc w doborze oraz uzyskaniu najkorzystniejszego
kredytu hipotecznego na
zakup bądź remont nieruchomości.
Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie
są ofertą handlowa w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
ART.66KC, mają tylko charakter informacyjny i reklamowy, a zawarte w
niej informacje mogą ulec zmianie.
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim.
Wszelkie kopiowanie,dystrybucja,elektroniczne przetwarzanie oraz
przesyłanie zawartości bez zezwolenia zabronione. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
WGN zapewnia rynkowe ceny, bezpieczeństwo korzystnej transakcji oraz
pomoc notariusza.
Wyróżniamy się pełnym zaangażowaniem, ekspercką wiedzą i
najwyższym poziomem usług
opartych na ponad 30-letnim doświadczeniu. Stosujemy System Jakości
ZJ WGN oraz Kodeks
Etyki Zawodowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
Oferta specjalna biura WGN
Dzwoniąc pytaj o numer 266080063 systemu inetWGN

Media
Przeznaczenie
Ogrzewanie
Dojazd
Stan wykończenia

woda miejska, gaz
mieszkalny
CO gazowe, kominek
utwardzony
wysoki standard

Kontakt do agenta
Mariola Teszler-Wróbel
Telefon: 691951931, 691951931
ustron@wgn.pl
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