
Kiváló állapotú, teljesen berendezett nyaralót (családi ház minősítésű) kínál eladásra
Siófok szabadi-fürdői városrészében a LIDO HOME ingatlan iroda. A 2008-ban, a
németországi KAMPA német cég által készített készház kiváló szigeteléssel ( U= 0.173
W/m2K) készült, fa nyílászárók szúnyog hálóval és redőnnyel felszerelve. A házban
négy szoba, valamint egy hatalmas nappali, konyha, két fürdőszoba, 3 wc található, két
nagy, déli fekvésű terasszal. A gondozott udvar egyik sarkában hangulatos kis ház őrzi
a kerti szerszámokat, a fű locsolásáról egy föld alatti, 4.500 literes esővíz-tartályból
szivattyúzott víz gondoskodik. Ezen felül egy öntözőrendszer is telepítve van, külön
vízórára kötve. Nyáron az ingyen meleg víz előállítását napkollektor biztosítja. A
nappaliban található egy kémény is, amely kandalló, vagy cserépkályha elhelyezésére
is alkalmas lehet. Széles sávú internet üvegszálas kábelen keresztül elérhető. A ház a
berendezéssel együtt eladó, a konyha korszerű gépekkel is teljesen felszerelt. Ára:
340.000.-Euró!

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 Sófok szabadi-fürdői 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

könnyűszerkezetes
2008
nyaraló
145m2

1005m2

 szoba: 5 db
kiváló
kiváló külső
cirkó kazán
parkolás udvarban
déli tájolás
bevezetve (230 Volt)
van, saját vízórával
vezetékes gáz
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Nappali 39.43 m2

Konyha 9.34 m2

Szoba 15.01 m2

Szoba 12.92 m2

Szoba 14.97 m2

Szoba 13.53 m2

Fürdőszoba + WC 7.98 m2

Fürdőszoba + WC 4.52 m2

WC 2.05 m2

Háztartási helyiség 6.56 m2

Közlekedő 19.14 m2

Terasz 10.00 m2

Terasz 12.00 m2

Hivatkozási szám: 155009350

Eladó nyaraló, Siófok

130 000 000 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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