Prodej rodinného domu 4 + KK, pozemek 621 m2
Senomaty, Senomaty, Rakovník

6 490 000 Kč
Hledáte prostorný rodinný dům do kterého se rovnou nastěhujete a nebudete řešit žádnou rekonstrukci v blízkosti
Rakovníka? Pokud ano, tak pro Vás máme zajímavou nabídku. Nabízíme RD 4+KK v obci Senomaty. RD prochází
rekonstrukcí, která bude hotová během následujících dvou týdnů. Rekonstrukce se týká: elektroinstalace, vnitřních omítek,
podlah (plovoucí v kombinaci s dlažbou), obložek dveří, obklady na WC a v koupelně, fasády, teréních úprav. Vytápění domu
je zajištěno krbovými kamny s výměníkem, které jsou umístěny v obývacím pokoji. Dům je napojen na plynovou, kanalizační
a vodovodní přípojku. RD má dvě podlaží. V prvním podlaží se nalézá prostorné zádveří, obývací pokoj spojený s kuchyní,
ložnice a WC s koupelnou se sprchovým koutem. Ve druhém podlaží Vám budou k dipozici dva prostorné a slunné pokoje se
samostatným WC a koupelnou ve které se nachází vana. Dům se nachází na rovinatém pozemku na kterém si můžete dopřát
odpočinku pod pergolou, která je napojena na RD. Pokud Vás uvedená nabídka zaujala, neváhejte nás kontakovat. S
ﬁnancováním Vám rádi pomůžeme v naší ﬁnanční kanceláři Partners Rakovník.

CENA
Cena domu

6 490 000 Kč

Provize
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Ulice
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INFORMACE O NABÍDCE
Typ smlouvy

Prodej

Číslo zakázky

0093

Datum aktualizace

24.08.2022

K dispozici od

24.08.2022

Poloha objektu

Samostatný

Druh objektu

Cihlová

Umístění objektu

Centrum obce

Ing.Lukáš Černohorský
Tel.: +420 739 818 535
E-mail: info@rkmaxwell.cz

Číslo nabídky: 0093
rkmaxwell.cz/reality/0093/

Dispozice

4 pokoje

Vybaveno

Ne
2

Zastavěná plocha m
2

130
110

Užitná plocha m

2

Plocha parcely m

621

Počet podlaží objektu

2

Stavba

Rodinný dům

Počet bytů

1

Rok kolaudace

2017

Datum nastěhování

24.08.2022

POPIS DOMU
Kategorie

Domy a vily

Číslo podlaží v domě

2

Druh domu

Rodinný dům

Typ domu

Přízemní

Stav domu

Velmi dobrý

Odpad

Septik, jímka

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Třída

G - Mimořádně nehospodárná

Vyhláška

148/2007 Sb.

Ing.Lukáš Černohorský
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Číslo nabídky: 0093
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