
A LIDO HOME KAPOSVÁR eladásra kínálja az átlagos állapotú családi házát
Dombóváron a Szuhajdombon.

A LIDO HOME Kaposvár által kínált családi ház jellemzői:

- a Szuhajdombon a belvároshoz közel helyezkedik el,

- az 1960-as években téglából épült ház 1977-78-as években lett felújítva,

- tágas szobái hajópadló, padlószőnyeg burkolatúak a többi helyiség járólapos, 

- nyílászárók a konyha ablak kivételével szigetelt műanyagok, fűtési rendszere cirkó
gázkazánról radiátorok,

- konyha, étkező a ház folytatásában külön bejáraton keresztül közelíthető meg, ahol a
főzéshez még használatban van egy sparhelt,

- rendezett udvar, gépjármű tárolás garázsban, ami jelenleg tároló, 

- a ház a tisztasági festést követően költözhető, teljes berendezéssel együtt eladó,

- tehermentes, az adásvételt követően azonnal birtokba vehető.

Amennyiben a LIDO HOME KAPOSVÁR által kínált átlagos állapotú kisebb
modernizálásra szoruló családi ház Dombóváron a Szuhajdombon közel a belvároshoz
vagy bármely a kínálatunkban található ingatlan felkeltette érdeklődését hívjon
bizalommal.

Vásárolna, de nincs rá keret ? Kollégám az új rendelkezésekre is figyelemmel
díjmentes, bank semleges, hitel ügyintézéssel áll rendelkezésére !

LIDO HOME: - Ingatlanok egy életen át !

Katona László
Kiemelt Ingatlanértékesítő /
Mentor
+36707038462
laszlo.katona@lidohome.hu

tégla
1960
családi ház
90m2

531m2

 szoba: 3 db
átlagos
átlagos külső
cirkó kazán
nincs klíma
parkolás garázsban
keleti tájolás
bevezetve (230 Volt)
van, saját vízórával
vezetékes gáz
nincs telefon
szélessávú internet
(> 10Mbps)
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Szoba 20.00 m2

Szoba 20.00 m2

Szoba 14.00 m2

Nappali 12.00 m2

Konyha + étkező 11.00 m2

Fürdőszoba + WC 10.00 m2

Kamra, Éléskamra,
Spájz 4.00 m2

Terasz 2.00 m2

Terasz 2.00 m2

Előtér 14.00 m2
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Eladó családi ház, Dombóvár

26 900 000 Ft  

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői

Építési mód
Építés éve

Ingatlan típ.
Alapterület

Telekterület
Szobák

Belső állapot
Külső állapot

Fűtés
Klíma

Parkolás
Tájolás
Villany

Víz
Gáz

Telefon

Internet

Csatorna
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