
A Szolnoki CasaNetWork Ingatlaniroda eladásra kínál egy kiváló
állapotú, azonnal költözhető, 4 szobás, duplakomfortos jászkarajenői családi
házat.
Az eladó családi ház jellemzői:

- az ingatlan egy 719m2-es telken helyezkedik el, hasznos
alapterülete 145 m2

- a földszinten található egy 21m2-es terasz, az emeleten pedig egy
7,2m2-es és egy 5,5m2-es loggia 
- a ház minőségi anyagokból 1990-ben épült, beton alapon téglából
- rendelkezésre álló helyiségek: 

          - a földszinten: előszoba, konyha+étkező, kamra, alsó konyha, 2
szoba, fürdőszoba, illemhelyiség, terasz
          - az emeleten: előtér, 2 szoba, fürdőszoba, 2 loggia
- az otthon melegéről gázkazán gondoskodik, radiátorokkal
- a nyílászárók fából készültek
- a szobákban szép állapotban lévő faparketta, a többi helységben járólap
van
- parkolási lehetőség garázsban

- a pihenésre alkalmas kertben termő gyümölcsfák találhatók
- csendes utcában, jó lakókörnyezetben helyezkedik el
Amennyiben a négy szobás, jászkarajenői családi ház, vagy bármely
kínálatunkban található ingatlan felkeltette érdeklődését, kérem,
hívjon bizalommal. 

/A hirdetésben szereplő információk a megbízótól kapott adatok alapján
készültek./
Irodánk teljeskörű szolgáltatással áll ügyfelei
rendelkezésére: hitelügyintézés, ügyvédi szolgáltatás, ingatlan értékbecslés,
energetikai tanúsítvány készítése.
Kollégáim díjmentes, banksemleges hitelügyintézéssel állnak

Sarkadi Nikoletta
Ingatlanértékesítő
+36203604740

nikoletta.sarkadi@casanetwork.hu
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Helyiség Terület
Előszoba 10.46 m2

Konyha + étkező 17.40 m2
Közlekedő 1.30 m2

Kamra, Éléskamra,
Spájz 2.90 m2

Konyha 10.80 m2
Szoba 19.70 m2
Szoba 12.60 m2

Fürdőszoba 10.00 m2
WC 2.50 m2

Előtér 13.00 m2
Szoba 20.00 m2
Szoba 18.30 m2

Fürdőszoba + WC 3.60 m2
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