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Prodej řadového RD, 110 m2, Stochov (okres Kladno)

Nemovitost nabízí

Slánské reality s.r.o.
Soukenická 57
 

Prodej, Rodinné domy, 110 m2 - Stochov
ČÍSLO ZAKÁZKY: 00333 TYP ZAKÁZKY: prodej

LOKALITA: Stochov (okres Kladno)

Prodej, Rodinné domy, 110 m2 - Stochov

Exkluzivně nabízíme ke koupi polovinu dvojdomu, úsporného,
zděného, patrovového RD umístěného na jižním svahu
Stochov-Slovanka, kat. úz. Stochov, okr. Kladno, na pozemku o
výměře 349 m2. Dispozičně jsou domy řešeny jako 4+kk s obytnou
plochou 110 m2, přízemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem
(41,1 m2), technická místnost (2,8 m2), koupelna s WC a
sprchovým koutem (4,9 m2), chodba (7,3 m2), patro: pokoj (12,3
m2), pokoj (9.9 m2), pokoj (19,4 m2), koupelna s vanou a WC (5.9
m2), chodba (6,1 m2). Dům je navržen z kvalitních materiálů ve
vysokém standardu - zděné keramické broušené tvarovky
Wienerberger Porotherm 30 pro přesné zdění, zateplení 16 cm,
podlahové vytápění kvalitním úsporným tepelným čerpadlem zn.
Viessmann vzduch-voda, vnitřní příčky z broušených tvarovek
POROTHERM PROFI, izolační okna s trojskly, střešní krytina z
falcovaného plechu, obložkové dveře Hörmann. Dům bude možné
napojit na tlakovou kanalizaci po zkapacitnění ČOV v obci Stochov,
prozatím disponuje každá bytová jednotka betonovou jímkou o
objemu 16 m3. Každá jednotka má samostatný vchod, vlastní
elektroměr, vlastní parkovací místo. Dům bude dokončen tzv. na
klíč včetně parkovacího stání, vstupního chodníku, oplocení ze tří
stran, v uvedené ceně není kuchyňská linka a oplocení zepředu
domu. Přístupová komunikace, včetně sítí, chodníků a vjezdů bude
dokončena v červenci 2023. Energetická náročnost budovy třída B -
velmi úsporná. Velmi nízké měsíční náklady na energie a provoz. V
obci Stochov je úplná občanská vybavenost, škola, školka,
obchody, služby. V těsné blízkosti pozemku je cyklostezka, TESCO
Stochov 900 m, 300 m je zastávka autobusu se spojením na
Kladno, Prahu. Praha letiště 15 min. autem. Koupi je možné
financovat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma rádi zajistíme.
Pro více informací kontaktujte makléře nemovitosti.

CENA: (za nemovitost) 7 990 000,- Kč

Informace o nemovitosti

Druh objektu cihlová

Stav objektu ve výstavbě (hrubá stavba)

Energetická třída B - Velmi úsporná
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Prodej řadového RD, 110 m2, Stochov (okres Kladno)

Umístění objektu centrum

Topení Lokální - elektrické

Doprava

vlak
dálnice
silnice
autobus

Voda dálkový vodovod

Zastavěná plocha (m2) 110

Plocha parcely (m2) 349

Ostatní Parkoviště

Užitná plocha (m2) 110

Komunikace asfaltová

Inženýrské sítě Vodovod

Charakter okolní zástavby obytná

Druh zápisu v katastru katastr nemovitostí

Druh číslování parcely Pozemková parcela

Poloha objektu řadový

Realitní makléř

Ladislav Rampa
Mobil: +420 777 333 456
rampa@slanskereality.cz
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