
A LIDO HOME ingatlan siófoki irodája eladásra kínálja ezt a LAKÁST ENYINGEN, 8
km-re a BALATON - tól!

Enyingi Aldi közelében, kertvárosi övezetben, 1800 m2-es telken eladó egy meglevő
épületből egyedi módon kialakításra kerülő nappali + kettő szobás, kettő fürdőszobás,
földszinti lakás garázzsal.  A házban kettő - önálló helyrajzi számmal bíró - lakás kerül
megépítésre, a földterület használata ügyvéd által elkészített használati megosztási
szerződésben kerül rögzítésre.

- BALATON PART 9 km,

- telekméret: 1829 m2,

- 200 m2 hasznos alapterület,

- külsőleg hőszigetelt tégla falazatok,

- hőszívattyú/fancoil hűtés/fűtés,

- hőszigetelt nyílászárók, szúnyoghálós redőnyök,

- közművek egyedi mérővel rendelkeznek,

- rendezett jogi helyzet. 

- várható befejezés: 2023. IV. negyedév

Ezen hirdetésben szereplő 230 nm összterületű földszinti lakás elosztása:

nappali +2 szoba, / 20-18,5-18,5 nm /, konyha +étkező, 2 fürdőszoba, 2 WC,

Az ingatlan előre egyeztetetten megtekinthető.

Az ingatlan vételára 79,0 MFt.

Az ingatlan autóval Budapestről 1 óra alatt elérhető.

Amennyiben a LIDO HOME által kínált ENYINGI lakás, vagy bármely a kínálatunkban
található egyéb INGATLAN felkeltette az érdeklődését, hívjon a megadott
telefonszámon.

Vásárolna, de nincs rá keret?

Kollégám díjmentes, bank semleges hitel ügyintézéssel áll rendelkezésére.

LIDO HOME- Ingatlanok egy életen át!

Gálicz Zsolt
Vezető ingatlanértékesítő
+36301477707
zsolt.galicz@lidohome.hu

tégla
1992
téglalakás
210m2

915m2

 szoba: 8 db
építés alatt
hőszigetelt
hőszivattyú
saját split klíma
parkolás garázsban
délnyugati tájolás
bevezetve (230 Volt)
van, saját vízórával
gázcsonk a telken
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Nappali 20.00 m2

Szoba 18.50 m2

Szoba 18.50 m2

Konyha 14.50 m2

Étkező 32.50 m2

Fürdőszoba 7.50 m2

WC 15.00 m2

WC 4.00 m2

Előtér 17.00 m2

Előszoba 7.00 m2

Kazánház 7.00 m2

Előszoba 5.50 m2

Fürdőszoba 7.00 m2

Kamra, Éléskamra,
Spájz 3.50 m2

Tároló 8.50 m2

Terasz 30.00 m2

Garázs 17.50 m2

Hivatkozási szám: 155009534

Eladó téglalakás, Enying

79 000 000 Ft  

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői

Építési mód
Építés éve

Ingatlan típ.
Alapterület

Telekterület
Szobák

Belső állapot
Külső állapot

Fűtés
Klíma

Parkolás
Tájolás
Villany

Víz
Gáz

Csatorna
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