
10 millióval csökkent az ára!
Zamárdiban új építésű, nyaralónak is szuper ikerházfél eladó! 
Kulcsa nálam, rugalmasan megtekinthető!
Kellemes kertvárosi környezet Zamárdiban, a Balaton parttól, a szabad strandtól
kb. 1,5 km-re, a központtól 900 m-re.
Lido Home Siófok új építésű, téglaszerkezetű ikerházi lakást kínál
megvételre Zamárdiban! 
Az 1040 m2-es telken felépült egyszintes ikerházban 2 db ~106 m2-es lakás
került kialakításra. 
Lakótér helyiségei: nappali, konyha-étkező, 3 hálószoba, 2 fürdőszoba, háztartási
helyiség, előtér, közlekedők (~93 m2), a kapcsolódó 2 fedett terasz (10,05 és 3,45
m2)
Az utcafrontos lakáshoz tartozó lekerített, kizárólagos kertrész ~300 m2.
Rövid műszaki leírás:
Az épület alapozása vasalt beton sávalap, Porotherm NF tégla falazattal, 15 cm-
es Dryvit hőszigetelő rendszerrel a homlokzaton, fa födémes, 20 cm-es
hőszigeteléssel, fa ácsszerkezet, Terrán betoncserép fedéssel. A homlokzati
nyílászárók 3 rétegű, színezett (aranytölgy) Fenstherm műanyag szerkezetek,
elektromos alu. redőnnyel, szúnyoghálóval. Fűtése elektromos központi Bosch
kazánról kiépített padlófűtés. Meleg víz ellátása Ariston villanybojleres.
Lakásonként split klíma is kiépítve.
Az ingatlanba víz. villany, csatorna közművek kerültek bevezetésre, ahol a
lakások különálló mérőórákkal rendelkeznek. 
Az épülete műszaki készültsége 100%-os, elkészült, beköltözhető!    
A feltüntetett ár 5% áfát tartalmaz!   
Az ingatlan társasházi alapító okirattal rendelkezik!    
Amennyiben a LIDO HOME által kínált Zamárdiban felépült ikerház, vagy bármely
a kínálatunkban található ingatlan felkeltette érdeklődését, hívjon a megadott
telefonszámon, akár este vagy hétvégén is. Megtekintése rugalmas!
Vásárolna, de nincs rá elegendő kerete? Kollégám díjmentes, bank semleges
hitel ügyintézéssel áll rendelkezésére.
LIDO HOME - Ingatlanok egy életen át!
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tégla
2022
nyaraló
106m2

300m2

 szoba: 4 db
új építésű
hőszigetelt
villanyfűtés
parkolás udvarban
bevezetve (230 Volt)
van, saját vízórával
gázvezeték a telek
előtt
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Szélfogó 6.89 m2

Előtér 2.78 m2

Nappali 16.65 m2

Konyha + étkező 12.95 m2

Szoba 10.56 m2

Szoba 12.40 m2

Szoba 11.21 m2

Közlekedő 7.10 m2

Fürdőszoba + WC 5.00 m2

Zuhanyzófülke 3.96 m2

Háztartási helyiség 3.51 m2

Terasz 10.05 m2

Terasz 3.45 m2
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Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői

Építési mód
Építés éve

Ingatlan típ.
Alapterület

Telekterület
Szobák

Belső állapot
Külső állapot

Fűtés
Parkolás

Villany
Víz

Gáz

Csatorna
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