Prodej - Novostavba řadových RD v Křimicích u
Plzně

Cena: 8 590 000 Kč
včetně provize RK
Lokalita
Třída ENB

Plzeň
B

Ukazatel ENB

70.6

Užitná plocha

138 m²

Plocha pozemku

229 m²

Typ domu

patrový

Stav objektu

ve výstavbě

Vodovod

ano

Kanalizace

ano

Elektřina

ano

Zahrada

125 m²

Nabízíme Vám ke koupi řadový rodinný dům v Plzni
Křimicích. Dům s dispozicí 5kk o podlahové ploše
138 m² je členěn na přízemí (vstupní předsíň,
koupelna s WC, komora a centrální obývací pokoj s
kuchyňským koutem) a 1 nadzemní podlaží (4
samostatné pokoje a koupelna s WC). K domu
přiléhá 12,5 m² velká terasa, na niž navazuje
předzahrádka s výměrou 125 m². V ceně domu jsou i
2 krytá parkovací stání. Cena dále obsahuje
dokončení interiérů v určeném standardu s možností
výběru z celé škály portfolia společnosti Keramika
Soukup. Kuchyňská linka není součástí dodávky.
Vytápění domu je řešeno tepelným čerpadlem, v
rámci přízemí lze počítat s teplovodním podlahovým
vytápěním, horní patro bude osazeno radiátory.
Voda je zajištěna z vlastního vrtu (v místě stávala
vodárna a zdroj vody je tedy dostatečně vydatný).
Odpad bude sveden do centrální žumpy pro celý
areál. Jedná se o menší developerský projekt s
celkem 6 rodinnými domy s dispozicí 5kk v
uzavřeném areálu situovaném hned vedle
zámeckého parku v Křimicích. Areál bude kompletně
oplocen, vjezdová brána na dálkové ovládání.
Zakázku vyřizuje:
Součástí areálu bude společný bazén s technologií a
kultivované společné prostory. Ke každému domu
Ing. Jan Kantner
náleží 2 zastřešená parkovací stání (v rámci
mobil: +420 739 367 279
nadstandardu možno osadit garážovými vraty),
tel: +420 377 226 767
vybudováno bude i několik míst pro návštěvy.
kantner@pubec.cz
Stavební povolení bylo vydáno, výstavba bude
zahájena v nejbližších dnech. Předpokládané
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