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Prodej samostatného RD, 126 m2, Šanov (okres Znojmo)

Nemovitost nabízí

COLOSEUM NEMOVITOSTI

s.r.o.

 

Realitní makléř

Eva Krejčová
Mobil: +420 773 756 726
e.krejcova@rkcoloseum.cz

Šanov, prodej novostavby 5+kk,  1037m2 -
rodinný dům
ČÍSLO ZAKÁZKY: E1288Z03

1

TYP ZAKÁZKY: prodej

LOKALITA: Šanov (okres Znojmo)

Šanov, prodej novostavby 5+kk,  1037m2 - rodinný dům

Exkluzivně Vám nabízíme k prodeji novostavbu rodinného domu o
dispozici 5+kk, přízemní se sedlovou střechou a přibližné užitné
ploše 126 m2 v obci Šanov. Celková  plocha pozemku je cca
1037m2.
Tento krásný dům je samostatně stojící v klidné části Šanova.
Soukromí a klid Vám zajistí betonový plot. Parkování pro 3 auta je
na vlastním pozemku. RD je postaven z broušené cihly HELUZ
FAMILY 44 2 in 1, která má nejlepší tepelně izolační vlastnosti. Po
domě jsou rozvody na rekuperaci vzduchu a příprava na instalaci
krbové vložky. Jistě oceníte, že ekonomický provoz domu zajišťuje
tepelné čerpadlo IVT země - voda  a 100l bojler, který slouží jak k
vytápění, tak i ohřevu vody. RD je napojen na obecní kanalizaci a
obecní vodu. Do domu je přivedená elektřina a voda z retenční
nádrže. V pokojích použita vinylová click podlaha a  v ostatních
plochách keramická dlažba. Dispozice domu je následující: zádveří
5,23 m2, pokoj 15,17 m2, pokoj 13,78 m2, obývací pokoj 28,21 m2,
pokoj 15,68 m2, pokoj 12,56 m2, hala 13, 58 m2, sklad potravin 1,
42 m2, WC 1,91 m2, kuchyně 9,64 m2, koupelna 7,39 m2, WC 1.33
m2 a terasa 15 m2.
Obec Šanov je pro svoji polohu v blízkosti hranic s Rakouskem
vyhledávanou lokalitou pro bydlení. Na rozlehlém pozemku si dle
svých představ můžete vybudovat například bazén, nádhernou
zahradu, či přistavět garáž, přístřešek apod. Dle energetického
štítku, je uvedena třída B. S financováním nemovitosti Vám rádi
pomůžeme. Pro více informací a domluvení prohlídky Vašeho
nového domova kontaktujte realitního makléře.

CENA: (za nemovitost) 7 490 000,- Kč

Informace o nemovitosti

Druh objektu cihlová

Stav objektu novostavba

Energetická třída B - Velmi úsporná

Výška stropu (mm) 2
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Bezbariérový byt ano

Vybavení terasa
zahrada

Umístění objektu centrum

Telekomunikace Internet

Topení Jiné

Doprava vlak
autobus

Voda zdroj pro celý objekt

Odpad Městská kanalizace

Počet míst k parkování 3

Zastavěná plocha (m2) 163

Plocha parcely (m2) 1037

Ostatní Bezbariérový přístup
Parkoviště

Užitná plocha (m2) 126

Plocha zahrady (m2) 911

Komunikace asfaltová

Inženýrské sítě Kanalizace

Charakter okolní zástavby obytná

Poloha objektu samostatný
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