MIESZKANIE SPRZEDA¯ / WYNAJEM

Data ogl¹dania
rrrr

Lokalizacja

osoba wpisuj¹ca

Informacje
podstawowe

/

mm

/

Godzina

/

dd

Agencja

gmina

dzielnica/osiedle

dodatkowy opis okolicy
do kiedy
wy³¹cznoœæ

/
rrrr

/

/
mm

/

SPRZEDA¯

CENA

rodzaj budynku
blok mieszkalny
kompleks budynków
kamienica
inny

NAJEM

dd

cena ca³oœci

pow. ca³kowita

l.pokoi

l. piêter

PLN

USD

winda rok budowy

Standard / stan ogólny

Stan prawny

standard
wysoki
podwy¿szony
œredni
niski

stan prawny
w³asnoœæ
spó³dzielcze w³. prawo
spó³dzielcze lokat. prawo
kwaterunkowe
udzia³
inny

stan
idealny
bardzo dobry
dobry
wymaga remontu drobnego
wymaga remontu kapitalnego

ksiêga wieczysta
tak
nie
brak danych

Balkony / tarasy / loggie

liczba balkonów

umeblowanie
tak
nie
czêœciowo
na ¿yczenie

Zabezpieczenia
domofon
osiedle strze¿one
kamery wideo
recepcja
drzwi antyw³amaniowe
kraty
alarm
rolety
plac zabaw

powierzchnie
(np. 12+8)

liczba loggii

powierzchnie
(np. 12+8)

liczba tarasów

powierzchnie
(np. 12+8)

dostêpne
od

/
rrrr

/

liczba kond.

/
mm

/

dd

cm
wys. kond.
do adaptacji
bez bia³ego monta¿u i pod³óg
do wykoñczenia
nowy
inny

na ile stron wychodz¹ okna
jedna
dwie (przeciwleg³e)
dwie (naro¿ne)
trzy
panorama

mieszkanie
nadaje siê na biuro

Kuchnia
typ kuchni
oddzielna
po³¹czona z salonem
po³¹czona z jadalni¹
przeœwit
wnêka w przedpokoju
inny

Udogodnienia
przystosowania
dla niepe³nosprawnych
piwnica
klimatyzacja
telewizja kablowa
³¹cze sta³e do Internetu
sa³na
jacuzzi
basen
korty tenisowe
fitness club
plac zabaw
zsyp

materia³ konstrukcyjny
ceramika
beton komórkowy
¿elbeton
silikat
kamieñ
pustak
p³yta warstwowa
gips
drewno
itong
zró¿nicowany
inny

okna - na któr¹ stronê œwiata
wschód
zachód
po³udnie
pó³noc
po³udniowy wschód
po³udniowy zachód
pó³nocny wschód
pó³nocny zachód

liczba linii tel.

£azienki
liczba ³azienek
powierzchnie ³azienek
(np. 12+8)
liczba oddzielnych WC

pow. kuchni (m2)

powierzchnie WC
(np. 12+8)

kuchnia z oknem
kuchnia wyposa¿ona
kuchnia umeblowana

Parking

ogródek

Tereny rekreacyjne

usytuowanie gara¿u
pod budynkiem
przy budynku
wolnostoj¹cy
parking strze¿ony

Usytuowanie
typ ulicy / drogi
ruchliwa ulica
cicha ulica
g³ówna droga
lokalna droga
ulica osiedlowa

technologia budowlana
tradycyjna
szkieletowa drewniana
wielka p³yta
konstrukcja stalowa
rama H
inna

rodzaj mieszkania
typowe
wysoki parter
piêtro domu
nadbudowa
zaadaptowany strych
penthouse

cena za m2

powierzchnia pokoi

waluta
piêtro

Informacje
dodatkowe

/

odleg³oœæ

las

park

rzeka

jezioro

góry

morze

nazwa ulicy / drogi

przybli¿ona lokalizacja
(np.: 15 km od Warszawy)
widok
dojazd œrodk. komunikacji
park / skwer
las
odleg³oœæ od centrum
miasta (km)
góry
Komunikacja
po³o¿enie
jezioro
rzeka
w mieœcie poza centrum nawierzchnia drogi
autobus
morze
w centrum miasta
asfaltowa / kostka
tramwaj
inne budynki
na przedmieœciach
p³yty betonowe
metro
panorama miasta
poza miastem
utwardzona / szutrowa
kolej podmiejska
pola
na wsi
polna
kolej
podwórko
poza zabudow¹ zwart¹
inna

liczba gar.
msc. park.
liczba zewn.
msc. park.

Op³aty
op³aty eksploatacyjne

Opis

roczny podatek
od nieruchomoœci

OPIS

rodzaj p³atnoœci
miesiêczne
kwartalne
roczne
inny
jednorazowa
mo¿liwoœæ roz³. na raty

Adres nieruchomoœci

iloœæ czynszów
rabatu
czynsz, kaucja

W³aœciciel nieruchomoœci

nazwa ulicy

imiê

pesel

nazwisko

/
nr domu

nr lokalu

kod pocztowy

nr dzia³ki

miejscowoœæ

województwo

urz¹d pocztowy

obrêb geodezyjny

nazwa firmy

numery telefonów

nazwa ulicy

urz¹d pocztowy

nr domu

miejscowoœæ

nr lokalu

kod pocztowy

województwo

