
A LIDO HOME ingatlan DOMBÓVÁRI irodája kínálja eladásra ezt a kitűnő
adottságokkal rendelkező DOMBÓVÁRI TÁRSASHÁZI LAKÁST!

ÁRCSÖKKENÉS! 

25 500 000 Ft-ról 23 900 000 Ft-ra csökkentettük az árat!

- 73 m2-es csúsztatott zsalus belvárosi lakás a 4. emeleten,

- fiatalos, modern kialakítású, birtokbavételt követően azonnal költözhető,

- 2018-ban több felújítás történt: új burkolat minden helyiségbe, új konyha, új
fürdőszoba,

- távfűtéses lakás egyedi mérőórával, nagyon kedvező költséggel,

- a fűtés 13 000 Ft, a közös költség 7300 Ft,

- műanyag nyílászárók, redőnnyel,

- elosztása: 3 szoba, erkély, konyha+étkező, fürdő, közlekedő, wc,

- nyáron klíma biztosítja a kellemes hőmérsékletet a lakásban,

- 2009-ben történt a háztömb szigetelése, 

- nagyon jó elosztású: élhető, lakható, világos terekkel,

- üzletek, orvosi rendelő, patika, óvoda, iskola, buszmegálló stb. a közelben,

- igazi kincs, mely elosztásának köszönhetően minden korosztály számára, és minden
célra egyaránt alkalmas,

- akár befektetésnek, vagy egy igazi kulcsra kész otthont szeretne, ne hagyja ki a
lehetőséget!

Amennyiben LIDO HOME által kínált DOMBÓVÁRI TÁRSASHÁZI LAKÁS, vagy
bármely a kínálatunkban található TÁRSASHÁZI LAKÁS felkeltette az Ön érdeklődését,
hívjon a megadott telefonszámon.

Vásárolna, de nincs rá keret? Kollégám díjmentes, bank semleges hitelügyintézéssel áll
rendelkezésére.

LIDO HOME- Ingatlanok egy életen át!

Drenovits Erzsébet
Vezető Ingatlanértékesítő
+36706103914
erzsebet.drenovits@lidohome.hu

csúsztatott zsalus
vasbeton
1980
panellakás
73m2

 szoba: 3 db
7 500 Ft
jó
jó külső
távfűtés egyedi
méréssel
saját split klíma
ingyenes parkoló
utcán
bevezetve (230 Volt)
van, saját vízórával
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Szoba 17.00 m2

Szoba 20.00 m2

Szoba 14.00 m2

Közlekedő 8.00 m2

Fürdőszoba 3.00 m2

Konyha 8.00 m2

WC 1.00 m2

Erkély 2.00 m2
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Eladó panellakás, Dombóvár

23 900 000 Ft  

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői

Építési mód

Építés éve
Ingatlan típ.
Alapterület

Szobák
Közös költ.

Belső állapot
Külső állapot

Fűtés

Klíma

Parkolás

Villany
Víz

Csatorna
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