PROSPEKT INFORMACYJNY
„SIEDLISKO PODGÓRSKA ETAP II”

BUDYNEK I

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Data sporządzenia
25.06.2021

I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
DANE DEWELOPERA
Deweloper

Grupa Ecoinstalator

Adres

Siedziba firmy i biuro sprzedaży:
ul. 1 Maja 12A
43-600 Jaworzno

Nr NIP i REGON

NIP 632 201 45 83

Nr kontaktowy

Biuro sprzedaży:
507-841-007

Adres email

biuro@ecoinstalator.pl

REGON 363825506

II. CZĘŚĆ OPISOWA DLA PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ Z
GARAŻEM, INSTALACJĄ GAZOWĄ ORAZ SZCZELNYM ZBIORNIKIEM NA
NIECZYSTOŚCI CIEKŁE WEDŁUG PROJEKTU TYPOWEGO
„DOM PRZY AMARANTOWEJ”
Adres

Nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 534m2
działka położona w Jaworznie przy ul. Podgórskiej

Rodzaj obiektu/zabudowy

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej
z poddaszem użytkowym i garażem

Opis przedsięwzięcia
deweloperskiego

Przedmiotem przedsięwzięcia deweloperskiego jest budynek
mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej z poddaszem
użytkowym oraz garażem jednostanowiskowym.
Sprzedaży podlega budynek w stanie surowym zamkniętym o
powierzchni 155m2 netto wraz z działką o powierzchni 534m2
Cena ww. nieruchomości to 525 000,00 zł brutto.

Składowe zawierające się w ✓ działka o powierzchni 584m2
kwocie sprzedaży
✓ zbrojona ława fundamentowa usadowiona na wodoodpornej
nieruchomości
płycie betonowej (chudziak)
✓ fundamenty z bloczka zalewowego zakończone zbrojeniem
wieńcowym
✓ izolacja fundamentów: masa Izolbet, styrodur oraz folia
kubełkowa
✓ budynek o powierzchni 155m2 netto (po podłodze) wykonany
z bloczków firmy H+H (beton komórkowy)
✓ termoizolacja ścian zewnętrznych budynku (styropian 20cm +
siatka + 2x klej), osadzone parapety zewnętrzne
✓ wykonany i opłacony przyłącz prądu – złącze kablowe w linii
ogrodzenia
✓ kanalizacja wykonana w zakresie instalacji podposadzkowej
✓ kominy przygotowane na wszystkie rodzaje paliwa (zgodnie
z założeniami projektowymi)
✓ stolarka okienna 3-szybowa profil Schuco kolor antracyt
✓ ciepłe drzwi zewnętrzne firmy Delta lub równorzędne, kolor jw.
✓ brama garażowa firmy Wiśniowski lub równorzędna, kolor jw.
✓ dach wykonany kompleksowo - pokrycie ceramiczną dachówką
firmy Roben lub równorzędną, system rynien Galeco, okucia,
wykończone kominy, pełnowymiarowy wyłaz dachowy

Dodatkowe usługi
(podlegające osobnej
wycenie)

✓ Doradztwo jak i wsparcie techniczne na etapie wyboru
koncepcji i rodzaju instalacji oraz ich wykonanie.
✓ W kwestii wykończeń proponujemy sprawdzonych
podwykonawców, którzy sprostają Państwa oczekiwaniom
✓ Współpracujemy także z projektantem wnętrz, którego
wsparcie i fachowe aranżacje są nieocenione, pozwalając
uzyskać satysfakcjonujący efekt

Parter:

Poddasze:

