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Ingatlan jellemzői

Ingatlan leírása
Kizárólag irodánkat bízták meg.
A LIDO HOME SZÉKESFEHÉRVÁR eladásra kínálja a 182600097-es számon
könnyűszerkezetes CSALÁDI HÁZAT.
A LIDO HOME SZÉKESFEHÉRVÁR által kínált CSALÁDI HÁZ jellemzői:
- 1000 nm-es telek, ásott és fúrt kúttal, gyümölcsfákkal
- 100 nm-es CSALÁDI HÁZ, vegyes építésű
- 3 szoba, 2 fürdőszoba, 2 WC, kamra, terasz
- a meleg vizet 2 db 120 literes bojler biztosítja a fürdőkben
- a CSALÁDI HÁZ két generációsnak mondható, mert az egyik bejárat egy szobára
nyílik, mely saját fürdőszobával rendelkezik
- 2015-ben felújított
- elektromos kapubeálló
- konvektoros fűtőtest és elektromos fűtőpanelek minden helyiségben (az utóbbi van
használatban)
- jól szigetelt fa nyílászárók
- minőségi járólap és parketta padlóburkolat
- csendes, nyugodt, családias környék, barátságos szomszédok
- a közelben iskola, óvoda, orvosi rendelő, bolt
- buszmegálló 30 m-re, M7-es autópálya, benzinkút 2 percre autóval
- Székesfehérvár 10 km, Balaton 35 km, Budapest 72 km
- tartozik az ingatlanhoz istálló, borospince, több tárolóhelyiség és füstölő
Amennyiben a 182600097-es számú a LIDO HOME SZÉKESFEHÉRVÁR által kínált
CSALÁDI HÁZ, vagy bármely a kínálatunkban található CSALÁDI HÁZ felkeltette
érdeklődését, hívjon bármikor a megadott telefonszámon.
Vásárolna, de nincs rá keret? Kollégám díjmentes, bank semleges hitelügyintézéssel áll
rendelkezésére.
LIDO HOME Ingatlan Irodák- Ingatlanok egy életen át!

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

vegyes
családi ház
100m2
1000m2
szoba: 3 db
jó
konvektor
nincs klíma
parkolás udvarban
délnyugati tájolás
bevezetve (230 Volt)
van, saját vízórával
gázcsonk a telken
van telefon
internet optikai kábel
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség
Szoba
Szoba
Szoba
Konyha + étkező
Fürdőszoba
Kamra, Éléskamra,
Spájz
Fürdőszoba
WC
Terasz
Folyosó

Terület
15.00 m2
16.00 m2
20.00 m2
14.00 m2
8.00 m2
12.00 m2
6.00 m2
2.50 m2
15.00 m2
5.00 m2

Eladó családi ház, Szabadbattyán
Hivatkozási szám: 182600097

28 800 000 Ft

