
-A LIDO HOME BALATONBOGLÁR eladásra kínálja a   balatonboglári  , víz közeli
családi házat.

-A LIDO HOME BALATONBOGLÁR által kínált családi ház jellemzői :

-Eladó Balatonboglár legszebb részén a Balaton parttól mindössze 10 méterre, 2012-
ben épített  egy szinten  135  nm-es  egyedi kivitelezésű, könnyűszerkezetes családi
ház.  

-Összesen 739 m2-es gondozott telek közvetlen szabad strandra nyíló kapuval
rendelkezik. -Az ingatlanhoz 30 m2 saját stég is tartozik!

-A telek idén lett parkosítva melyben vakond rács, beépített öntöző berendezés, fű
telepítés , térkövezés került kivitelezésre.   

- A ház fűtése :  kondenzációs gázkazánnal történik nappali, előszoba, konyha, és a
fürdőszobák padlófűtéssel  a három hálószoba fűtése radiátorokkal megoldott. 

- A nappaliban egy gyönyörű kandalló is beépítésre került. -A meleg vízről Sonova
szolár rendszer gondoskodik. 

- Beosztása : 3  hálószoba, 1  nappali , étkező,    új beépített, gépesített konyhával,
AEG gépekkel felszerelve 1 db zuhanyzós fürdőszoba WC-vel, és egy db kádas és
zuhanyzós fürdőszoba WC-vel ,  tágas előtér,  2 db terasz, kamra elrendezésű. 

- Felső kategóriás igényes burkolatokkal, minőségi szaniterekkel, első osztályú
anyagokból, magas műszaki tartalommal rendelkezik.  

- Igényesen megépített családi ház ,  riasztó rendszer , elektromos kapu, hőszigetelt 3
rétegű ablak, redőnnyel, szúnyoghálóval.

-A kerítés színterezett alumíniumból készült, további gondozást nem igényel.

-Parkolás az udvarban kialakított autóbeállón megoldott. 

- Jó szívvel ajánlom ezt a 2012 -ben a BIEN ZENKER német cég kivitelezésében  épült
családi házat. 

- Az ingatlan per-igény és teher mentes. 

-Amennyiben a  LIDO HOME által kínált  balatonboglári vagy  bármely más a
kínálatunkban található INGATLAN felkeltette érdeklődését, hívjon  a megadott
telefonszámon.

-Vásárolna, de nincs rá keret? Kollégám bank semleges hitel ügyintézéssel áll
rendelkezésére.

Meiszter Andrea
Supervisor
+36707038489
andrea.meiszter@lidohome.hu

könnyűszerkezetes
2012
családi ház
135m2

739m2

 szoba: 4 db
kiváló
újszerű külső
cirkó kazán
nincs klíma
parkolás udvarban
észak-déli tájolás
bevezetve (230 - 400
Volt)
víz az épületben
gáz az épületben
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Konyha 6.33 m2

Kamra, Éléskamra,
Spájz 2.87 m2

Nappali 45.20 m2

Hálószoba 14.25 m2

Hálószoba 10.03 m2

Hálószoba 13.47 m2

Előszoba 12.81 m2

Fürdőszoba + WC 5.84 m2

Fürdőszoba + WC 4.60 m2

Terasz 24.75 m2

Terasz 20.79 m2

Tároló 12.00 m2
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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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