
Exkluzív lakóparkban kínál megvételre egy  146 m2-es, két szintes, 4 szobás,
nyaralónak és állandó lakásnak egyaránt alkalmas házat Balatonlellén vízközelben a
LIDO HOME ingatlan iroda. A hat lakrészes villaparkban már csak néhány eladó ház
vár gazdára. Olyan igényes gazdára, aki szuper minőségben megépült lakást keres
fedett és fedetlen terasszal, tetőterasszal, saját medencével, szaunával,  autó
beállóval, külön kerékpár tárolóval! Az épületek kortárs modern építészeti stílusban
készülnek, korszerű technológiával, környezettudatos rendszerekkel, kimagasló
színvonalban. A házon grafit hőszigetelés, fa-alumínium 3 réteg üvegezésű
nyílászárók, elektromos árnyékolórendszer, padlófűtés és mennyezet hűtés
hőszivattyúval. Riasztó- és kamerarendszer előkészítve, opcionális napelemes
csatlakozás, elektromos autótöltési lehetőség kiépítése, automata fűnyíró és
öntözőrendszer, egyéni mérőórák, automata medence gépészet, stb. A hirdetésben
szereplő ház a villapark 6-os épülete, amely a közútról a legegyszerűbben
megközelíthető. A bruttó vételár ( amely 5% ÁFÁ-t tartalmaz) az ingatlan emelt szintű
szerkezetkész állapotára vonatkozik, s nem tartalmazza a belsőépítészet elemeit,
tartalmazza viszont a kültéri medence árát. Kulcsra kész állapot külön belsőépítészeti
szerződés alapján kerület kialakításra. 

Ezen az ingatlanon túl mintegy 3.000 egyéb ingatlant is ajánlunk a  Balaton partján.
Hívjon telefonon, vagy küldjön e-mailt arról, hogy pontosan mit is keres?

Amennyiben a balatonlellei családi nyaraló, vagy a kínálatunkban található
egyéb ingatlan felkeltette érdeklődését, hívjon telefonon.

- Vásárolna, de nincs rá keret? Kollégánk díjmentes, bank semleges hitel ügyintézéssel
segít Önnek!

LIDO HOME - Ingatlanok egy életen át!

Gyarmati László
Supervisor
+36704282525
laszlo.gyarmati@lidohome.hu

acélszerkezetes
2022
nyaraló
146m2

733m2

 szoba: 4 db
új építésű
kiváló külső
hőszivattyú
saját split klíma
parkolás udvarban
bevezetve (230 Volt)
van, saját vízórával
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Amerikai konyhás

nappali 45.39 m2

Szoba 12.10 m2

Előtér 22.97 m2

Fürdőszoba + WC 3.55 m2

Gardrób 1.88 m2

Fürdőszoba + WC 3.58 m2

Terasz 30.48 m2

Szoba 12.10 m2

Szoba 17.36 m2

Közlekedő 8.27 m2

Háztartási helyiség 3.10 m2

Hobby szoba 3.97 m2

Gardrób 1.87 m2

Fürdőszoba + WC 3.56 m2

Fürdőszoba + WC 3.51 m2

Szauna 2.97 m2

Terasz 19.85 m2

Hivatkozási szám: 155009348

Eladó nyaraló, Balatonlelle

1 095 120 €  

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői

Építési mód
Építés éve

Ingatlan típ.
Alapterület

Telekterület
Szobák

Belső állapot
Külső állapot

Fűtés
Klíma

Parkolás
Villany

Víz

Csatorna
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