
Kizárólag nálunk!
Kis ház, kis rezsivel!
A siófoki LIDO HOME Ingatlaniroda eladásra kínál  egy földszintes CSALÁDI HÁZAT
TAB városában! 
Tab egy folyamatosan fejlődő, egész éven át nyugodt, csendes kisváros. A Balaton
csak 20 km távolságra!

A TABI CSALÁDI HÁZ, IKERHÁZ-FÉL jellemzői:

- csendes, nyugodt utcában található

- IKERHÁZ-FÉL kerül eladásra, 182 m2 telekkel

- tulajdoni lapon kivett lakóház és udvar, önálló helyrajzi szám

- víz-, csatorna-, villany bekötve, gáz a telek előtt

- 1950-es években épült téglából, pala fedésű, dupla üvegezésű fa ablakok, az elmúlt
években folyamatosan újították

- 2006-ban villanyhálózat cseréje, 2018-ban vízhálózat cseréje és fürdőszoba felújítás

- 2020-ban falak vízszigetelése, bejárati ajtó frissen kicserélve, a vakolás új, csak
színezni kell

- kiépített fűtésrendszer nincs, 2 kémény ad lehetőséget kandallóval fűtésre, ill.
elektromos fűtésben lehet gondolkodni

- elosztása: előszoba, amerikai konyhás nappali, 2 szoba, fürdőszoba wc-vel,
éléskamra, közlekedő, terasz

- részben alápincézett, boltíves, téglával kirakott

- bútorzat nélkül kínáljuk eladásra

- felújított kerítés, rendezett udvar

Lakás helyett is alternatíva lehet, igazán kis telket kell karban tartani!

Amennyiben a LIDO HOME által kínált TABI CSALÁDI HÁZ, vagy bármely a
kínálatunkban található CSALÁDI HÁZ felkeltette érdeklődését, hívjon a megadott
telefonszámon.
LIDO HOME- Ingatlanok egy életen át !

Hencz Szilvia
Ingatlanértékesítő
+36709046109
szilvia.hencz@lidohome.hu

tégla
1950
családi ház
60m2

182m2

 szoba: 3 db
jó
jó külső
vegyes tüzelés
nincs klíma
parkolás udvarban
bevezetve (230 Volt)
van, saját vízórával
gázvezeték a telek
előtt
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Amerikai konyhás

nappali 19.00 m2

Szoba 12.20 m2

Szoba 7.30 m2

Előszoba 9.90 m2

Fürdőszoba + WC 4.60 m2

Közlekedő 2.90 m2

Kamra, Éléskamra,
Spájz 2.10 m2

Terasz 7.30 m2

Hivatkozási szám: 155009751

Eladó családi ház, Tab

19 900 000 Ft  

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői

Építési mód
Építés éve

Ingatlan típ.
Alapterület

Telekterület
Szobák

Belső állapot
Külső állapot

Fűtés
Klíma

Parkolás
Villany

Víz

Gáz

Csatorna
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