
A LIDO HOME KAPOSVÁR eladásra kínál HETESI ZÁRTKERTET.

A LIDO HOME KAPOSVÁR által kínált  HETESI ZÁRTKERT  jellemzői:

Árcsökkenéssel!! 13 900 000Ft- 10 999 000Ft! 

Jó  állapotú, téglából épített 1 szintes ház, amely zártkertként van nyilvántartva.

Művelési ágból kivett gazdasági épület, amely azonnal birtokba vehető a teljes
kifizetése után! 

-1989-ben téglából épült.

-2022- ig folyamatosan karban tartott, jó állapotú ingatlan, amely kisebb család
számára akár hétvégi háznak, akár állandó lakhatásra is alkalmas.

-45 m2 lakóterületű az épület, + 1 nagyobb méretű zárható tároló, amely akár
garázsként is tetszés szerint használható. 

-2223 m2 telek tartozik hozzá. A telek végben vágható akácos, amelyet a tulajdonosa
tetszés szerint tud hasznosítani!

Konyha + étkező, 2 szoba, Fürdő + Wc, konyha alatt pince, fedett terasz.

-kúti víz, villany 32 Amper, derítő.

-fűtése cserépkályha, + falra szerelt villany fűtés.

-nyílászárói fából vannak.

Szobákban laminált padló és járólap,  a többi helyisége hidegburkolatot kapott.

Telke nagyon szép, parkosított, amely körbe van kerítve, kamerával megfigyelt.

Igazi nyugalom aki pihenésre vágyik. Szép környezetben található kis hétvégi ház,
parkosított rendezett udvarral.

Amennyiben a LIDO HOME által kínált HETESI ZÁRTKERT vagy bármely a
kínálatunkban található INGATLAN felkeltette érdeklődését, hívjon a megadott
telefonszámon.

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

LIDO HOME-Ingatlanok egy életen át!

Kovácsné Nagy Renáta
Kiemelt Ingatlanértékesítő
+36709046107
renata.nagy@lidohome.hu

tégla
1989
zártkert
57m2

2230m2

 szoba: 2 db
jó
jó külső
kandalló
parkolás udvarban
bevezetve (230 Volt)
saját kút
nincs gáz a közelben
szennyvíz derítő

Helyiség Terület
Szoba 6.70 m2

Szoba 7.00 m2

Konyha + étkező 14.00 m2

Fürdőszoba + WC 3.20 m2

Terasz 12.00 m2

Tároló m2
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Eladó zártkert, Hetes

10 999 000 Ft  

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői

Építési mód
Építés éve

Ingatlan típ.
Alapterület

Telekterület
Szobák

Belső állapot
Külső állapot

Fűtés
Parkolás

Villany
Víz

Gáz
Csatorna
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