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Prodej samostatného RD, 89 m2, Tuřany, Byseň (okres Kladno)

Prodej novostavby rodinného v Tuřanech u
Slaného
ČÍSLO ZAKÁZKY: 55721 TYP ZAKÁZKY: prodej

LOKALITA: Tuřany, Byseň (okres Kladno)

Prodej novostavby rodinného v Tuřanech u Slaného

Ideální polovina novotou vonícího dvojdomu v obci Tuřany nedaleko
Slaného. Tento dům vám poskytne ideální dispozici 4+kk s
podlahovou plochou 89m2 a k tomu zahradu o rozloze 373m2. V
přízemí domu naleznete prostorný obývací pokoj s kuchyňským
koutem o rozměru 30m2 a vstupem přímo na terasu. Zde můžete v
klidu relaxovat nebo grilovat s přáteli tento prostor se tak stane
srdcem Vašeho nového domova. Výhodou tohoto domu je, že
kuchyňskou linku si nový majitel dodělá sám a vybere si ji podle
svých představ. Dále zde naleznete vstupní chodbu, technickou
místnost (5m2) a koupelnu se sprchovým koutem (6m2).  V patře
domu se nachází tři ložnice, z nichž ta větší (16m2) je orientovaná
na severovýchod a dvě menší (10m2) na jihozápad. Dále je zde
koupelna s vanou a toaletou (4m2). Vytápění je vyřešeno
elektrokotlem s podlahovým topením a v obývacím pokoji je příprava
na krbová kamna. Pro fanoušky elektromobility je připravená
nabíječka u parkovacího místa před domem. Odpad je prozatím
vyřešen vlastní jímkou na pozemku, nicméně po zvýšení kapacity
čističky odpadních vod, bude možné dům napojit na kanalizaci.
Jímka Vám pak poslouží jako retenční nádrž na závlahu Vaší
zahrady.

                  V obci naleznete mateřskou školku, první stupeň základní
školy, obchod a restauraci. Obec Tuřany žije čilým společensko
kulturním životem, kdy se zde můžete těšit na pouť, jarmark,
pexesiádu, drakiádu a mnoho dalšího
.
                  Výhodou obce Tuřany je skvělá dopravní dostupnost, kdy
za malou chvíli najedete na D7 a za další chvilku jste v Praze.
Královské město Slaný je pět minut autem od domu. Za chvíli jste tak
u místního aquaparku nebo na veřejném bruslení. Pro více informací
mi zavolejte a domluvíme se na prohlídce.

CENA: (za nemovitost) 7 499 000,- Kč

Informace o nemovitosti

Počet podlaží objektu 2
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Druh objektu cihlová

Stav objektu novostavba

Energetická třída C - Úsporná

Vybavení terasa

Umístění objektu centrum

Topení Ústřední - elektrické

Voda dálkový vodovod

Zastavěná plocha (m2) 89

Plocha parcely (m2) 434

Ostatní Parkoviště

Užitná plocha (m2) 89

Inženýrské sítě Vodovod

Druh zápisu v katastru katastr nemovitostí

Druh číslování parcely Stavební parcela

Poloha objektu samostatný

Nemovitost nabízí

EVROPA realitní kancelář
Václavské náměstí
 

Realitní makléř

Bc Lukáš Holeček
Mobil: +420 724 689 194
lukas.holecek@rkevropa.cz
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