
 LIDO HOME KAPOSVÁR eladásra kínál egy DOMBÓVÁRI  családi házat.

A LIDO HOME KAPOSVÁR által kínált Dombóvári ház jellemzői:

A Ház  Dombóvár közkedvelt, csendes, nyugodt utcájában található.

A ház 2 szintes,  jó állapotú, gondot fordítottak a karbantartására.

Az ingatlanba lépve egy tágas előszobába jutunk, innét a folyosón át az étkezőbe, és a
nappaliba jutunk, illetve a folyosón  tovább haladva egyik oldalt a  hálószobába a másik
oldalon a fürdőbe érünk.

A földszinten 1 hálószoba, egy nagy tágas, világos nappali, konyha, étkező, fürdő, wc 
található. A nappali frissen festve, illetve új bútorok kerültek elhelyezésre.

Az étkező és a konyha is fel lett újítva, újra lett gépesítve prémium gépekkel!!

Az emeletre felérve egy hatalmas nappaliba érünk, ahonnan nyílik 2 szoba szoba,
melyek befejezésre várnak. A közművek bevezetve, fűtés is, betonozva van.
Befejezése az új tulajdonosra vár.

Felső szinten egy nappali, 2 szoba kapott helyet, valamint egy fürdő wc vel, illetve egy
gardrób is helyet kapott.

A ház melegéről központi fűtés gondoskodik, melyet vegyes tüzelésű kazán biztosít.

A ház 10 cm-es szigetelést kapott, valamint új villany bojler is bekötésre került. 

A Tetőt Bramac cserép borítja, alatta az egész tető szigetelve van!!

Tartozik még az ingatlanhoz egy nyári konyha+ fürdő, WC illetve egy 30 m2-es garázs
is.

Az ingatlan akár vállalkozásra, gazdálkodásra is alkalmas!!

Kisebb Családi ház értékegyeztetéssel beszámítható!!!!!

Amennyiben a LIDO HOME által kínált DOMBÓVÁRI CSALÁDI HÁZ vagy bármely a
kínálatunkban található INGATLAN felkeltette érdeklődését, hívjon bármikor a
megadott telefonszámon.

LIDO HOME-Ingatlanok egy életen át.

Füzi Péter
Ingatlanértékesítő
+36704184330
peter.fuzi@lidohome.hu

tégla
1992
családi ház
178m2

800m2

 szoba: 5 db
jó
jó külső
vegyes tüzelés
parkolás garázsban
délkeleti tájolás
bevezetve (230 Volt)
van, saját vízórával
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Szoba 20.00 m2

Szoba 24.00 m2

Szoba 24.00 m2

Nappali 20.00 m2

Nappali 30.00 m2

Konyha 12.00 m2

Étkező 15.00 m2

Kamra, Éléskamra,
Spájz 3.00 m2

Fürdőszoba 5.00 m2

WC 1.00 m2

Előtér 3.00 m2

Folyosó 8.00 m2

Fürdőszoba + WC 10.00 m2

Előtér 3.00 m2

Hivatkozási szám: 163004246

Eladó családi ház, Dombóvár

37 500 000 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

Csatorna
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