
Gyönyörű örök panorámás kilátás a tanúhegyekre, természetre! Zártkert!

A LIDO HOME Tapolca eladásra kínálja a számú LESENCEISTVÁNDI
ZÁRTKERTET/GAZDASÁGI ÉPÜLETET/NYARALÓT.

A LIDO HOME Tapolca által kínált LESENCEISTVÁNDI ZÁRTKERT/GAZDASÁGI
ÉPÜLET/NYARALÓ jellemzői:

- a Tapolcai - medence szélén, a Balatontól 10 km-re, zöldövezetben található

- a telek 3186 m2, az épület alapterülete  30 m2, a két szint összesen 60 m2

- a gazdasági épület rajta van a tulajdoni lapon

- részben gondozott telek, illetve részben nem gondozott terület tartozik hozzá,
nincsenek körbe kerítve

- a telek minden részéről csodás kilátás van a környező dombokra, tanúhegyekre.

- a terület 95 %-ban aszfaltos útról könnyen megközelíthető, az utolsó kb. 100 méter
murvás út 

- az épület 2 szintes, alul: présház, pince, az emeleten szoba, és tároló található,
szerkezetileg stabil épület

- a pince 1980-as években épült téglából, a tető hullám pala

- a szobának jelenleg nincs fűtése, fürdőszoba sincs még kialakítva

- közművek: villany van, vezetékes víz nincs, kút fúrásával megoldható lenne

- a felújításhoz/korszerűsítéshez tudok ajánlani villanyszerelőt, kőművest (alapoktól a
tetőig)

- az ingatlan per-, és tehermentes, a kifüggesztési eljárás, az adásvétel után 5-6 hónap
múlva vehető birtokba 

Amennyiben a LIDO HOME Tapolca által kínált LESENCEISTVÁNDI
ZÁRTKERTET/GAZDASÁGI ÉPÜLETET/NYARALÓT, 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!

Bódis Péter
Vezető ingatlanértékesítő
+36709046110
peter.bodis@lidohome.hu

tégla
1983
nyaraló
60m2

3186m2

 szoba: 2 db
felújítandó
átlagos külső
vegyes tüzelés
nincs klíma
parkolás udvarban
déli tájolás
bevezetve (230 Volt)
nincs vízvezeték
nincs gáz a közelben
nincs telefon
nincs internet
nincs
szennyvízelvezetés

Helyiség Terület
Borospince 16.00 m2

Pince 14.00 m2

Szoba 16.00 m2

Nappali 10.00 m2

Kiszolgáló rész 4.00 m2

Hivatkozási szám: 182201193

Eladó nyaraló, Lesenceistvánd

32 500 000 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



Hivatkozási szám: 182201193

Eladó nyaraló, Lesenceistvánd

32 500 000 Ft


	Keresse szakértőnket!
	Bódis Péter

	Ingatlan jellemzői
	Ingatlan leírása

