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Ingatlan jellemzői

Ingatlan leírása
A siófoki LIDO HOME Ingatlaniroda eladásra kínál egy CSALÁDI HÁZAT TENGŐDÖN,
Balatontól 28 km távolságra!
Tengőd egy természetközeli kis falu, legközelebbi város Tab, 5 km távolságra.
A TENGŐDI CSALÁDI HÁZ jellemzői:
- a telek mérete: 9617 m2, gazdálkodásra is alkalmas
- víz, villany, gáz bevezetve
- átalakítással akár 3-4 család otthona lehet az ingatlan! Jelenleg gyerekek
táboroztatására van kialakítva, évek óta jól működő rendszerben, 30-35 főt tudnak itt
elszállásolni.
- a telken két ház van összeépítve, az utca felöli (90 m2) 2017-ben lett teljeskörűen
felújítva, itt 3 szoba, fürdőszoba wc-vel, külön wc, konyha, éléskamra, tároló, előtér lett
kialakítva
- a hátsó, kétszintes épület (220 m2) 2017-ben készült, jelenleg a földszint egy
hatalmas közösségi tér és egy kis fürdőszoba van kialakítva. Emeleten 6 hálószoba, 2
fürdőszoba wc-vel, lépcsőház található
- az épületek cserép fedésűek, 10cm dryvit szigetelés, nyílászárók nagy része
műanyag, cirkó kazán biztosítja a meleget, de vannak kémények is
- levegő-levegő hőszivattyú (hűtő-fűtő klímaberendezés) az újabb épület felső szintjén
- riasztó rendszer, az udvaron kamerás megfigyelő rendszer
- rendezett füves udvar, mögötte szántóföld
Ajánlom mindazoknak, ahol nagy a család, tudják értékelni a vidéki élet szépségeit,
vagy ha gazdálkodni szeretnének!
Amennyiben a LIDO HOME által kínált TENGŐDI CSALÁDI HÁZ, vagy bármely a
kínálatunkban található INGATLAN felkeltette érdeklődését, hívjon a megadott
telefonszámon. Vásárolna, de nincs rá keret? Kollégám díjmentes, bank semleges
hitelügyintézéssel áll rendelkezésére.
LIDO HOME - Ingatlanok egy életen át!

Építési mód
Építés éve
Ingatlan típ.
Alapterület
Telekterület
Szobák
Belső állapot
Külső állapot
Fűtés
Klíma
Parkolás
Villany
Víz
Gáz
Csatorna

tégla
2017
családi ház
310m2
9617m2
szoba: 9 db
átlagos
jó külső
cirkó kazán
saját split klíma
parkolás udvarban
bevezetve (230 Volt)
van, saját vízórával
vezetékes gáz
szennyvíz derítő

