
LIDO HOME KESZTHELY eladásra kínálja KESZTHELYI CSALÁDI HÁZAT!

A LIDO HOME KESZTHELY által kínált KESZTHELYI CSALÁDI HÁZ jellemzői:

-Tégla építésű, komfortos, konvektoros fűtésű, melynek hasznos alapterülete 44 m2.

- családi házban 1 szoba, nappali, konyha+étkező, spájz, fürdőszoba+WC, fedett ,
előtér, terasz található.

- cserép tetős, nyílászárói fából vannak, melyet műanyag redőny véd, külsőleg
hőszigetelt az épület

-fűtését konvektor biztosítja, de lehetőség van kandallóval fűteni

-Nyugati tájolású, utcára néző kilátással, mögötte az osztatlan közös udvarban még 3
lakrész van.

-A tulajdonos teljesen felújította az ingatlant ( csak a főfalak álltak), kerítéssel
leválasztott saját bejáratú udvarrésze is van.

-a családi ház kívül-belül új festést kapott, új konyhabútort, fürdőszoba új csempét és
masszázs zuhanykabint, nyílászárókat, műanyag redőnyt

-fedett terasz lett építve

-ingyenes parkolási lehetőség a ház előtt az utcán.  

- Azonnal költözhető!

Keszthely frekventált helyén található a családi ház, gyalogosan 5-10 percre található a
sétáló utca és a Festetics kastély!

Remek lehetőség lakhatás céljából megvásárolni,de befektetésnek is kiválóan
alkalmas!

Amennyiben a LIDO HOME KESZTHELY által kínált KESZTHELYI CSALÁDI HÁZ
vagy bármely a kínálatunkból látható ingatlan felkeltette az érdeklődését,hívjon
bármikor a megadott telefonszámon!

Vásárolna de nincs rá keret?Kollégám díjmentes,bank semleges hitelügyintézéssel áll
rendelkezésükre!

LIDO HOME - Ingatlanok egy életen át!

Korán Ernő
Kiemelt ingatlanértékesítő
+36706103919
erno.koran@lidohome.hu
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Helyiség Terület
Szoba 10.00 m2

Nappali 20.00 m2

Konyha + étkező 6.00 m2

Fürdőszoba + WC 5.00 m2

Terasz 18.00 m2

Előtér 1.50 m2

Kamra, Éléskamra,
Spájz 1.50 m2
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Eladó családi ház, Keszthely

43 900 000 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
Gáz

Csatorna
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