
A Martfűi CasaNetWork Ingatlaniroda  kiadásra kínálja a Szolnok-
Szandaszőlős részén lévő lakást!
A kiadó lakás főbb jellemzői:
- 2005- ben épült tégla  építésű ház 1. emeletén található
- az épület kívülről szigetelt

- 50 m2 nettó alapterület 
- előszoba, hálószoba, amerikai konyhás nappali, fürdőszoba és külön
illemhelyiség került kialakításra
- a szobák laminált parketta, a többi helyiség járólapos burkolatot kapott
- a nyílászárók hő-és hangszigeteltek , fából készültek
- a fűtésről és a meleg vízről egy cirkó, kombi gázkazán gondoskodik
- a lakásban saját split klíma  is van
- az udvarban - amely zárt - lehetőség van parkolásra

- közös tároló rendelkezésre áll
- a lakáshoz 3 percre gyalogosan orvosi rendelő, iskola, óvoda, COOP,
gyógyszertár, zöldég bolt és buszmegálló is megtalálható
- a havi közös költség 8.500,- Ft
- az ingatlan elsősorban 1-2 személynek kiadó
- dohányzás és kisállat nem megengedett

- csak hosszútávra - minimum 1 év

- a tulajdonos 2 havi kauciót és 1 havi bérleti díjat kér beköltözéskor
Amennyiben a 155804745 számú Szandaszőlősön lévő kiadó lakás,
vagy az irodánk kínálatában lévő bármelyik ingatlan felkeltette az
érdeklődését, hívjon bizalommal bármikor!
Kollégáink térítésmentes, banksemleges hitelügyintézéssel állnak
rendelkezésére!
CasaNetWork - Iingatlanban otthon vagyunk!

Fazekas Marianna
Ingatlanértékesítő
+36204408015

marianna.fazekas@casanetwork.hu
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Helyiség Terület
Előszoba 2.59 m2

Fürdőszoba 4.51 m2
WC 1.06 m2

Amerikai konyhás
nappali 29.85 m2

Szoba 12.56 m2
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