
ÁRCSÖKKENÉS! 

BALATONI PANORÁMÁS NYARALÓ BALATONFÖLDVÁR - KŐRÖSHEGY határán.
A LIDO HOME SIÓFOK eladásra kínálja a jó elhelyezkedésű BALATONFÖLDVÁR
- KŐRÖSHEGYI NYARALÓT

LIDO HOME SIÓFOK által kínált BALATONFÖLDVÁR - KŐRÖSHEGYI NYARALÓ
JELLEMZÖI:

A 77 m2-es, háromszintes nyaralóhoz 2014 m2-es telekrész tartozik.
Az épület fa szerkezetű, mely 2010-ben épült és 2012-ben kapta meg a
használatba vételi engedélyt.
Az nyaraló újszerű állapotban van, akár azonnal költözhető. Viszont mivel
külterületen található, így csak a kifüggesztési eljárás befejezése után vehető
birtokba. De igény esetén, megbeszélés szerint, akár már ezen a nyáron is
használható!
A nyaraló földszintjén egy 26 m2-es amerikai konyhás nappali található, illetve
egy zuhanyzós fürdőszoba, wc-vel. Ehhez tartozik egy déli tájolású közel 10 m2-
es terasz.
A tetőtér 31 m2-es egy légteres, jelenleg hálószobaként funkcionál . Itt egy északi
tájolású balatoni részpanorámás erkély található.
Az épület alagsorában mely 68m2, táláható nagy boltíves pince, présházzal és
tárolóhelyiséggel. Itt akár még egy külön apartman is kialakítható! 
Az ingatlanba minden közmű bevezetésre került. Vezetékes víz, áram és a
csatorna rá van kötve a házra, a gázcsonk a házig elvezetve.
A BALATON és a szabad strand kb. 1,5 km.
Euróban történő kifizetés előnyt élvezne!

Amennyiben a LIDO HOME által kínált BALATONFÖLDVÁR - KŐRÖSHEGYI
NYARALÓ , vagy bármely a kínálatunkban található INGATLAN  felkeltette
érdeklődését, hívjon bármikor a megadott telefonszámon.

Vásárolna, de nincs rá keret? Kollégám díjmentes, bank semleges hitelügyintézéssel áll
rendelkezésére.
LIDO HOME - Ingatlanok egy életen át!

Kasza Viktor
Vezető Ingatlanértékesítő
+36707038450
viktor.kasza@lidohome.hu

könnyűszerkezetes
2010
nyaraló
76m2

2014m2

 szoba: 2 db
újszerű
jó külső
nincs klíma
parkolás udvarban
déli tájolás
bevezetve (230 Volt)
van, saját vízórával
gázcsonk a telken
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Amerikai konyhás

nappali 26.20 m2

Fürdőszoba + WC 2.00 m2

Terasz 9.60 m2

Szoba 31.13 m2

Erkély 7.12 m2

Pince 68.00 m2
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Eladó nyaraló, Balatonföldvár

51 000 000 Ft  

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői

Építési mód
Építés éve

Ingatlan típ.
Alapterület

Telekterület
Szobák

Belső állapot
Külső állapot

Klíma
Parkolás

Tájolás
Villany

Víz
Gáz

Csatorna
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