
A szolnoki CasaNetWork Ingatlaniroda megvételre kínál egy
kényelmes elrendezésű, 4 hálószobás, nappalis családi házat
Jászkarajenőn, a Fő utcában.

Az eladó családi ház jellemzői:

- a ház az 1950-es években épült, vegyes falazattal (tégla+vályog) 

- telekterület 1197 m2, lakóterület 123 m2

- K-NY tájolású, ennek köszönhetően napos, világos terek jellemzik

- a tetőfedés anyaga cserép
- 2008-ban és 2013-ban különböző felújításokat végeztek
- a melegről vegyestüzelésű vaskályha gondoskodik, mely a tágas
nappaliban kapott helyet
- a házban fa nyílászárók találhatók
- rendelkezésre álló helyiségek: előtér, nappali, konyha + étkező,
fürdőszoba, 3 hálószoba, WC, tároló helyiség
- az udvarról két külön bejárattal még 2 szoba nyílik, az egyik szobában
hűtő-fűtő klíma található, míg a másikban egy kályha szolgáltat meleget

- a ház mögött udvarról nyílik a kb 20 m2 nagyságú garázs

- az ingatlan tehermentes és rendezett tulajdonosi viszonyokkal
rendelkezik,
- csendes, kulturált szomszédok várják az új tulajdonosokat
Az eladó családi ház minden igényt kielégít, többgyermekes
családok vagy akár több generáció számára is ideális választás
lehet. Központi elhelyezkedésének köszönhetően minden fontos
létesítmény közvetlen közelben található: boltok, iskola, orvosi
rendelő, stb.

Amennyiben az ingatlan felkeltette érdeklődését, kérem, hívjon bizalommal. 
Kollégáim díjmentes, banksemleges hitelügyintézéssel állnak
rendelkezésére. 
CasaNetWork - Ingatlanban otthon vagyunk!

Sarkadi Nikoletta
Ingatlanértékesítő
+36203604740

nikoletta.sarkadi@casanetwork.hu
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Helyiség Terület
Előtér 2.00 m2

Nappali 18.73 m2
Konyha + étkező 11.83 m2

Fürdőszoba 3.06 m2
Szoba 14.47 m2
Szoba 18.60 m2
Szoba 19.38 m2

Kamra, Éléskamra,
Spájz 1.59 m2

WC 1.32 m2
Szoba 16.00 m2
Szoba 16.00 m2
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Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!
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