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Prodej, domy/rodinný, 202 m2, Křimov u
Chomutuva [ID 21489]
okrealitnisluzby@bcas.cz
800 100 164

Kupní cena

3 900 000 Kč
+ provize

Exkluzivně nabízíme k prodeji kompletně podsklepený horský dům s garáží (690m2), pozemek 891 m2 v obci Křimov u
Chomutova, který lze také využít jako obchodní prostory, školící středisko, sídlo společnosti, apartmánový dům, hotel s
wellness, psí hotel...
V přízemí domu se nachází zádveří se vstupem do domu, kde je možné vstoupit do obrovského obývacího pokoje s barem a
krbovou vložkou s výměníkem, do kuchyně a toalet. V další části přízemí je prostorná garáž, dále pak vstup do suterénu.
2.NP bylo rekonstruované v roce 2017 a nyní zde naleznete 3 pokoje, kuchyň, koupelnu s rohovou vanou a toalety, dále zde
nalezneme kompletně novou "školící místnost" o rozloze 40m2.
3.NP je připravené k využití jako půda, nebo vybudování 2 bytových jednotek 2+1 a nebo apartmánů.
K domu je možné přikoupit ještě cca 1000m2 sousední zahrady.
Na Zahradě se nachází pergola, 2 studny a byla zde provedena příprava pro zahradní jezírko. Výhled z domu i ze zahrady je
na krásnou krajinu.
V domě byla provedena rekonstrukce (rozvody tepla, nové topení, nové rozvody vody, nová elektroinstalace (každé patro
může mít svůj elektroměr), odpady, plastová okna, podlahy, nové dveře, nové omítky, kompletní rekonstrukce se zateplením
přístavby, zateplené štíty).
Vytápění domu je řešeno kotlem na tuhá paliva, voda je z řádu, dále je zde možnost využití užitkové vody ze 2 studní na
pozemku.
Dům se nachází v klidné části na okraji Křimova cca 7 minut od Chomutova a
5 minut od Německých hranic.
Další informace a osobní prohlídky domu Vám poskytne makléř nabídky.
ID 21489
Typ

domy, rodinný

Zařízení

částečně

Lokalita

Křimov

Datum nastěhování

1.9.2019

Město

Křimov

Podlaží celkem

4

Okres

Chomutov

Podlaží podzemních

1

Vlastnictví

Osobní

Komunikace

asfaltová

Budova

Cihlová

Doprava

Typ domu

patrový

Velikost

atypický

vlak,
dálnice,
silnice,
autobus

Stav objektu

Dobrý

Telekomunikace

Energetický štítek

G

telefon,
internet,
satelit

Užitná plocha

202 m2

Vybavení

Poloha objektu

samostatný

Sklep
Garáž
Parkovací místo 5 ks

Voda

dálkový vodovod

Topení

lokální tuhá paliva

Výška stropu

0

Plocha zastavěná

202 m2

Plocha pozemku

891 m2

