
€294 000€294 000

Kjøp Kjøp Hem med 5 rum Hem med 5 rum 

Boyta: 128 m² Boyta: 128 m² 

Plot storlek:Plot storlek: 445 m²

Byggår:Byggår: 1975

Huvudsaklig himmelriktning:Huvudsaklig himmelriktning: söder

Åsikter:Åsikter: trädgård

Kök:Kök: Separat kök

Varmt vann:Varmt vann: elektrisk

Varme:Varme: elektrisk

Intern tilstand:Intern tilstand: en uppdaterings

Index:Index:

Plage à 5 min en voiture, eldstad,

Commerces à 5 min en voiture, Double

vitrage PVC 

4 sovrum

1 terrasse

1 bad

1 dusjrom

2 toalett

1 garasje

1 parkering

Energiklasse (dpe): Energiklasse (dpe): D

Utslipp av klimagasser (ghg): Utslipp av klimagasser (ghg): B

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Hem 669 Saint-CyprienHem 669 Saint-Cyprien

Rymligt hus m2, 60/70-tal, med garage för en bil, ligger i ett lugnt bostadsområde
med gott om gratis parkeringsplatser, 4 ansikten, nära stranden (5 minuter med
bil). Fri sikt (i fjärran Canigou) och vacker trädgård på cirka 700 m2, med träd och
omgiven av en putsad vägg, närvaro av en brunn med pump elektrisk. På baksidan
av huset finns ett trivsamt utekök, utrustat med handfat. Golvet består av klinkers i
hela huset. Huset har larm. Fönstren och altandörrarna är dubbelglasade i pvc.
Huset är friskt, inga spår av fukt, har varit väl underhållna. Uppvärmning sker med
elradiatorer och braskamin. Lätt underhåll/inredning/moderniseringsarbeten.
Bakom huset finns en väg, så trafikbuller. På taket finns solpaneler. På
bottenvåningen finns entrén med en hall från vilken serveras sovrum. Det finns 3
bekväma sovrum, med dubbelglasade pvc fönster skåp och myggnät. Det finns ett
duschrum och separat toalett. Det finns en utgång på baksidan av huset som leder
till ett utrustat utekök, med handfat. Det finns två källare. Du kan också komma åt
uteköket genom trädgård utan att gå igenom huset. I hallen finns en braskamin,
längst ner i trappan. Trappan är i marmor. På första våningen leder en landning till
det inbyggda köket, ett vardagsrum, ett duschrum, toaletter och vardagsrum/matsal
och har ett skåp. Det inredda köket är rektangulärt med en dörr som vetter mot en
balkong. Det finns ett stort ljust vardagsrum/matsal omgivet av en balkong med
utsikt trädgården på 445 m2 Ett separat vardagsrum med skåp som även kan
användas som sovrum, kontor, bibliotek. Garaget är utrustat med många hyllor och
innehåller endast en bil. Garaget är utrustat med många hyllor och innehåller
endast en bil. 
Utgifter og kostnader :
294 000 € byrå avgifter 4,76% à kjøperens gebyr er inkludert 


