
A LIDO HOME siófoki irodája  eladásra kínálja ezt az ízlésesen felújított Ádándi családi
házat!

A Balaton parttól, Siófok városától mindössze 12 km-re található ez az ingatlan. Kiváló
elosztású, 2 hálószobás  teraszos családi ház nagy méretű saját telekkel!

A BELTÉRI AJTÓK ILLETVE A BURKOLATOK VÁLASZTHATÓK ÉS A TULAJDONOS
VÁLLALJA A KIVITELEZÉST!   

Tulajdonságok: 

- 80 m2 az alapterület vegyes falazat 

- 1574 m2 a telek

- műanyagok a nyílászárók 

- 8cm szigetelés 

- fűtés gázkazánnal van megoldva  

- Ádánd egy folyamatosan fejlődő település, van iskola, óvoda, boltok, posta, orvos

-Duplaterasz 2x10 m² 

Elosztás: 2 szoba + konyha, étkező+ fürdő, Wc + előszoba  

Az ingatlan teljes felújításon esett át minden víz, villany vezeték korszerűsítve lett illetve
a teljes külső-belső része az ingatlannak fel lett újítva ( tető, szigetelés, nyílászárók,
fűtés)  

Remek elhelyezkedése van az ingatlannak ezért könnyen megközelíthető és közel van
a falu központjához is. 

Kiváló befektetési lehetőség rejlik benn mivel mindössze 12 km Siófok akár nyaralónak
is lehet használni!  

Ne hagyja ki ezt a remek ajánlatot, ez a ház nagyon jó ár-érték aránnyal rendelkezik!

Amennyiben a LIDO HOME által kínált CSALÁDI HÁZ vagy bármely más ingatlan
felkeltette az érdeklődését, keressen a megadott elérhetőségeimen!

Vásárolna de nincs pénze? Irodáinkban ingyenes hitel tanácsadással, hitel
előminősítéssel állunk rendelkezésére!

LIDO HOME - ingatlanok egy életen át!

Balogh Martin
Vezető Ingatlanértékesítő/Mentor
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