PARAMETRY
NIERUCHOMOŚCI
POZNAŃ, UL. ARYSTOFANESA
CENA: 960.000 ZŁ
POWIERZCHNIA: 244,21 M2
LICZBA POKOI: 6
LICZBA PIĘTER: II
INNE: GARAŻ, OGRÓD

POWYŻSZA OFERTA MA CHARAKTER
INFORMACYJNY I NIE STANOWI OFERTY
HANDLOWEJ W ROZUMIENIU ART. 66 §1
KODEKSU CYWILNEGO.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj
się z nami!

Sebastian Ignaszak
tel. 721-821-135

Maria Baranowska
tel. 721-826-106
#NIERUCHOMOŚCI
Ul. Bułgarska 59/56
60-320 Poznań

biuro@hasztagnieruchomosci.pl
www.hasztagnieruchomosci.pl

MONDAY, MAY 14 | 9PM - 3PM
5312 VERMILION STREET
CERULEAN VILLAGE, CALIFORNIA

Oferuje na sprzedaż dom w zabudowie szeregowej (segment skrajny)
położony w Poznaniu, ul. Arystofanesa (Strzeszyn).
Lokalizacja:
Nieruchomość położona jest w dogodnej lokalizacji. Ciche i spokojne miejsce
w pobliżu lasów i jeziora, a zarazem łatwy i szybki wyjazd na drogę nr 92, S11
oraz autostradę A2. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy
komunikacji miejskiej. Odległość do przystanku kolejowego na Strzeszynie to
zaledwie 200 m, a dojazd do Centrum ty środkiem komunikacji zajmuje
jedynie 10 minut. Z kolei samochodem odległość tę można pokonać w ciągu
15-20 minut. W sąsiedztwie znajduje się niska zabudowa jednorodzinna,
sklepy, żłobki, przedszkola, szkoła oraz punkty usługowe.
Opis budynku:
Dom w zabudowie szeregowej wbudowany został w 1997 roku i położony jest
na narożnej działce o powierzchni 214 m2. Działka jest ogrodzona oraz
zagospodarowana licznymi nasadzeniami oraz teren dookoła domu
utwardzony jest kostką brukową. Na tyłach znajduje się dodatkowa furtka
umożliwiająca wejście na posesję oraz dodatkowe miejsce postojowe.
Budynek ma powierzchnię 244,21 m2 składa się z czterech kondygnacji:
- na parterze znajduje się przestronna klatka schodowa, piwnica o
powierzchni około 4 m2, kotłownia oraz garaż. Dodatkowo wydzielona została
tam niezależna kawalerka o powierzchni 35,39 m2 z osobnym wejściem, która
w chwili obecnej jest wynajmowana,
- na pierwszym piętrze budynku znajduje się duży salon z kominkiem oraz
wyjściem na balkon, osobna kuchnia połączona z jadalnią, spiżarnia oraz
toaleta,
- na drugim piętrze zlokalizowano dwie sypialnie, gabinet oraz dwie łazienki,
- poddasze składa się z dwóch pokoi oraz pralni z wc.
Układ domu jest bardzo funkcjonalny i umożliwia zamieszkanie przez rodzinę
wielopokoleniową. Nieruchomość w stanie do zamieszkania/odświeżenia.
Ogrzewanie piecem gazowym jednofunkcyjny z zasobnikiem 200 l na c.w.u.
Okna PCV oraz drewniane. Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe. Dodatkowo
nieruchomość wyposażona jest w instalację alarmową.
Podkreślenia wymaga fakt, że do domu są dwa niezależne wejścia, a więc
najemcy w żaden sposób nie są uciążliwi dla właścicieli.
Dostępne media: prąd, woda, gaz, kanalizacja, światłowód.

