
A szolnoki CasaNetWork Ingatlaniroda megvételre kínál Szolnokon a
belvárosban, 5 szobás, részben felújított, tégla építésű, 2 szintes családi
házat az alábbi paraméterekkel:

A telek mérete 298 m2,
-  az épület földszinti része 1968-ban épült, téglából,

- az alsó szinten már nem működő vendéglátó egység található, amely
átalakítható külön lakrésznek, így két generáció otthonává alakítható,

- 3 helyiség van, melyek konvektor fűtésűek, méretei: 20,4 m2, 16,5 m2
valamint 12,64 m2-esek, szobákká alakíthatók,
- nyílászárók fából készültek, gerébtokosak,
- az utcáról külön bejáraton keresztül, valamint az udvarról beléphetünk az
épületbe,
- a földszinten még található egy konyha és vizes helyiségek,

- a tetőtér 2009-ben lett beépítve, melyben található egy 20,6 m2-
es nappali, egy  bruttó 15,3 m2-es hálószoba,
- a konyha + étkezőben lett felszerelve egy nagy teljesítményű klíma,
valamint innen lehet kilépni a nagy méretű 4 m2-es teraszra,

- a fürdőszoba ( 4 m2-es)és WC  (1 m2)külön helyiségben található,
- a tetőtérben a fűtést gázcirkó kazán biztosítja.
Ajánlom nagy családosoknak, befektetőknek valamint 2
generációnak is.

Amennyiben az  155804781 számú eladó szolnoki családi ház,  vagy
bármely a 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
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Helyiség Terület
Szoba 20.40 m2
Szoba 16.50 m2

Üzlethelyiség 12.65 m2
Előszoba 4.30 m2
Konyha 4.30 m2

WC 5.00 m2
Kamra, Éléskamra,

Spájz 1.00 m2

Lépcsőház 2.00 m2
Nappali 20.60 m2
Szoba 15.30 m2

Konyha + étkező 24.00 m2
WC 1.00 m2

Fürdőszoba 4.50 m2
Előszoba 5.50 m2
Terasz 8.00 m2
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Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!
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