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Ingatlan jellemzői

Ingatlan leírása
A LIDO HOME Tapolca eladásra kínál CSALÁDI HÁZAT TÜRJÉN.
A LIDO HOME Tapolca által kínált TÜRJEI CSALÁDI HÁZ jellemzői:
Sümegtől 16-km-re, Keszthelytől, (Balatontól) 34 km-re található Zala megyei rendezett
település, Ausztria is csak 1-1,5 óra csupán. Zalaegerszeg (30 km) is csak fél óra
autóval, de busz- és vonat közlekedés is biztosított.
- 1960 körül épült, 1079 m2-es telken helyezkedik el a falu központjához közel
- tágas, 2 szobás+ étkező konyhás (nettó) 57 m2-es, kívül/belül jó állapotú családi ház
- az ingatlan egyszintes, praktikusan kialakított belső elrendezés, külön nyíló komfortos
hálószobák
- az étkező konyhából minden helyiség elérhető
- fűtése: konvektor
- a eredeti fa nyílászárók
- a ház külseje jó, és a belseje is jó állapotú, részben felújított
- tető nem mai, de szerkezete jó, héjazata cserép
- fürdő szoba felújítás volt
- a telek folyamatosan karbantartott, téglalap alakú, sík területen helyezkedik el
- ásott kút is megtalálható az udvaron
- Telefon, TV, internet szolgáltatást mindenki igénye szerint választhat
- családias, zöld övezetes
- bárkinek nagyszerű választás
- költözhető, behitelezhető, illetve CSOK is igénybevető ezen a településen, maga az
ingatlan is megfelel a CSOK, és a falusi CSOK követelményeinek
-TÜRJÉN található: bölcsőde, óvoda, általános iskola, bolt posta, falugondnokság,
önkormányzat, étterem, délelőttönként gyógyszertár nyitva, orvos minden nap rendel,
illetve buszközlekedése (Zalaszentgrót-Zalaegerszeg vonalon), és vasúti (UkkZalaegerszeg vonalon) megállója is van a településnek
Amennyiben a LIDO HOME Tapolca által kínált TÜRJEI CSALÁDI HÁZ, vagy bármely
kínálatunkban található CSALÁDI HÁZ felkeltette érdeklődését, hívjon bizalommal a
megadott telefonszámon.
További szolgáltatások igény esetén: ügyvéd, energetikai tanúsítvány, hitelügyintézés,
értékbecslés, statikus, földmérő, építészmérnök, generál kivitelező (tetőtől a burkolatig),
kisebb kőműves csapat, villanyszerelő, gázszerelő, asztalos, környékbeli
munkalehetőség tippekkel.
Vásárolna, de nincs rá keret? Kollégám díjmentes, bank semleges hitel(CSOK)ügyintézéssel áll rendelkezésére.
HASZNÁLJA KI valamelyik vissza nem térítendő ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKAT amíg
még elérhetőek!
A ház megvásárlásához felhasználható FALUSI CSOK:

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

vegyes
1960
családi ház
57m2
1079m2
szoba: 2 db
átlagos
jó külső
konvektor
nincs klíma
parkolás udvarban
északi tájolás
bevezetve (230 Volt)
van, saját vízórával
vezetékes gáz
nincs telefon
nincs internet
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség
Szoba
Szoba
Konyha + étkező
Fürdőszoba + WC
Kamra, Éléskamra,
Spájz
Közlekedő

Terület
14.50 m2
18.30 m2
12.80 m2
4.10 m2
4.10 m2
3.00 m2
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