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Prodej, domy/rodinný, 105 m2, Kamenice,
Herálec, Havlíčkův Brod [ID 30584]
Kupní cena

4 980 000 Kč
včetně provize

Dovolujeme si Vám nabídnout novostavbu rodinného dvoj-domu v novém projektu "Rodinné domy Kamenice". Jedná se o
zděný dům vždy na vlastním pozemku. Dům je dispozičně řešen jako 3+kk ). V přízemí se nachází prostorný obývací pokoj s
kuchyní, hala, WC, schodiště a terasa. V patře domu 2 pokoje, koupelna a wc. Nadčasový dvoupodlažní rodinný dům
disponuje vlastní zahradou a venkovním parkovacím stáním. Může sloužit početné rodině, ale i na rekreaci. Při jeho výstavbě
byl kladen důraz na praktické bydlení a vysoký komfort. Dům bude mít minimální energetické požadavky (PENB B).
Obec Kamenice u Herálce se nachází v krátké vzdálenosti od Humpolce s dobrou dostupností na dálnici D1. Domy mají
charakter venkovského typu se sedlovou střechou a nabízí perfektní zázemí pro rodinu s dětmi. Domy budou opatřeny
systémem vytápění tepelného čerpadla vzduch/voda. Tento systém zaručuje nejen ekonomický provoz domu, ale i velice
příjemný způsob vytápění, který nenáročný na údržbu. Přijďte se přesvědčit budeme se těšit. Rádi pro Vás spočítáme
možnost ﬁnancování této nemovitosti. Nemovitosti jsou nyní ve fázi před výstavbou a je možné provádět klientské změny.
Celá lokalita rodinných domů ma platné stavební povolení. Neváhejte nás kontaktovat. (součástí domu je i vrtaná studna na
pozemku)
Typ

domy, rodinný

Datum nastěhování

1.3.2022

Lokalita

Kamenice

Datum zahájení výstavby

1.3.2021

Město

Herálec

Datum ukončení výstavby

31.12.2021

Okres

Havlíčkův Brod

Datum zahájení prodeje

1.3.2021

Vlastnictví

Osobní

Podlaží celkem

2

Budova

Cihlová

Komunikace

asfaltová

Typ domu

patrový

Elektřina

Velikost

2 pokoje

230 V,
400 V

Stav objektu

Ve výstavbě

Doprava

silnice

Energetický štítek

B

Voda

dálkový vodovod

Poloha objektu

řadový

Topení

lokální elektrické

Zařízení

částečně

Plocha užitná

105 m2

Rok výstavby

2021

Plocha celková

130 m2

Rok kolaudace

2022

Plocha zahrady

263.9 m2

Plocha pozemku

322 m2

