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Cena: 4 658 000 Kč
Dovolujeme si Vám nabídnout výstavbu rodinného domu na klíč
v obci Kozomín. Jedná se o rodinný dům v provedení
nízkoenergetické třídy s podlahovou plochou 104m2, při
zastavěné ploše 68m2 a dispozici 5+kk. Dům je nabízen na
konkrétním pozemku, který má výměru 1129m2 a jeho kupní
cena je již zahrnuta do celkové nabídkové ceny. Tepelně
izolační vlastnosti této nízkoenergetické stavby odpovídají
přísným kritériím pro tuto kategorii rodinných domů. Doba
stavby na klíč, v závislosti na výběru zařizovacích předmětů, je
cca 6 měsíců od vydání stavebního povolení. V případě zájmu
za Vás vyřídíme stavební povolení i kompletní financování domu
a pozemku. Dále je možnost se rozhodnout o výstavbě v
různých fází dokončení a to typu Start Home, Hand Home a
Comfort Home (bližší info na telefonu či v kanceláři). Inženýrské
sítě jako elektřina, voda, kanalizace jsou na hranici pozemku.
Svojí polohou nabízí pozemek velmi klidné a pěkné bydlení s
výhledem do přírody. Dopravní dostupnost je velice dobrá do
Prahy 15min., Kralupy nad Vltavou 10min., Mělníka 20min. Pro
více informací ohledně výstavby nebo domluvení prohlídky
pozemku nás kontaktujte, rádi se Vám budeme věnovat. Pokud
pozemek máte, zajistíme pouze výstavbu s odečtením kupní
ceny za zde uvedený pozemek. Jako společnost, která se
zabývá i profesionálním finančním poradenstvím, Vám velice
rádi zajistíme i hypoteční úvěr za stále příznivý úrok na trhu.
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ID zakázky

Kategorie

660/RZ/16

Domy

Typ

Podkategorie

Prodej

Na klíč

Stav objektu
Projekt

Ostatní parametry
Stav prodeje

Budova

Rezervováno

Dřevěná

Velikost

Typ domu

5 a více pokojů

Patrový

Počet podlaží

Umístění

2

Klidná část obce

Poloha domu
Samostatný

Vybavení
Voda

Komunikace

Dálkový vodovod

Asfaltová

Elektřina

Doprava

120V, 230V, 400V

Autobus, MHD, Silnice, Dálnice

O

Kozomín - Kozomín , Mělník

N

Prodej domu 5+KK na klíč 104m2, pozemek 1129m2, Kozomín

