
Kizárólag nálunk!

A LIDO HOME ingatlan DOMBÓVÁRI irodája kínálja eladásra ezt a kitűnő
adottságokkal rendelkező DOMBÓVÁRI CSALÁDI HÁZAT!

- az ingatlan Tüske városrészen helyezkedik el csendes utcában,

- 1820 m2-es telken 84 m2-es vegyes falazatú, pala tetős családi ház,

Elosztása: 

- a földszinten 2 szoba, az egyik szobát egy boltív választja el az előszobától,  az
utcafronti szobából pedig gipszkartonnal leválasztottak egy gardróbot, közlekedő,
fürdő+wc, konyha+étkező, a ház folytatásában egy terasz található,

- tetőtérben egy nagyobb szoba, melyből szintén leválasztásra került egy gardrób,

- praktikusan kialakított belső elrendezés jellemzi az ingatlant,

- a 2000-es évek elején újították fel  a házat, új fürdő, új víz- és villanyvezetékek, új
burkolatok betonozott alapra, fűtésrendszert is ekkor alakították ki és a tetőteret is,

- a központi fűtésrendszer cirkó gázkazánról működik, 

- az ingatlan jó állapotban van,

- a telek hátsó része füves terület,

- elhelyezkedésének köszönhetően bármely korosztály számára ideális,

- az ingatlan egy tisztasági festés után azonnal költözhető!

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

Drenovits Erzsébet
Vezető Ingatlanértékesítő
+36706103914
erzsebet.drenovits@lidohome.hu
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 szoba: 3 db
átlagos
átlagos külső
cirkó kazán
parkolás udvarban
nyugati tájolás
bevezetve (230 Volt)
van, saját vízórával
vezetékes gáz
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Konyha + étkező 11.00 m2

Közlekedő 4.00 m2

Fürdőszoba + WC 7.00 m2

Előszoba 8.00 m2

Szoba 16.00 m2

Szoba 12.00 m2

Gardrób 3.00 m2

Szoba 20.00 m2

Gardrób 3.00 m2
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Eladó családi ház, Dombóvár

18 900 000 Ft  

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői

Építési mód
Építés éve

Ingatlan típ.
Alapterület

Telekterület
Szobák

Belső állapot
Külső állapot

Fűtés
Parkolás

Tájolás
Villany

Víz
Gáz

Csatorna
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