
A szolnoki CasaNetWork Ingatlaniroda megvételre kínál Szolnokon, a
Kertvárosban, 4 szobás, kettő szintes ( nem tetőteres) , átlagos
állapotú,  sorházi lakást az alábbi paraméterekkel:
- műanyag nyílászárók
- a tetőszerkezet és a héjazat cserélve
- emeleten alumínium redőnyök a hálószobákon
- minden nyílászáró szúnyoghálóval ellátva
- fűtésrendszer felújítva, lapradiátorok biztosítják a meleget
- garázs tartozik az ingatlanhoz
- kis kert nyújt lehetőséget a pihenésre

- az udvar felől 11 m2 terasz

- az emeleten az egyik hálószobából  4,5 m2-s loggia nyílik
- az emelet nem tetőtérből lett kialakítva, egyenes falakkal rendelkeznek a
helyiségek, az emelet fölött van a tetőtér
- új garázskapu lett felszerelve

A Kertváros Szolnok kedvelt városzrésze. A Felső Szandai réti bevásárló
központban minden üzlet elérhető, amely autóval 3 perc alatt elérhető. A
városközpont autóval 5 percre található. Csendes, zsákutcában található az
ingatlan. A Holt-Tisza sétálva 5 perc alatt megközelíthető. Jó lakóközösség
van az utcában. Több gyerekes családnak is kényelmes otthont nyújt a
helyiségek  jó elosztása miatt.
Amennyiben a 155804889 azonosítószámú eladó szolnoki sorházi lakás,
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
Amerikai konyhás

nappali 28.00 m2

Gardrób 5.00 m2
Háztartási helyiség 4.20 m2
Kamra, Éléskamra,

Spájz 1.70 m2

Előtér 3.00 m2
WC 1.00 m2

Hálószoba 14.60 m2
Hálószoba 11.20 m2
Hálószoba 14.50 m2

Fürdőszoba + WC 7.00 m2
Közlekedő 9.00 m2

Garázs 12.50 m2
Loggia 4.00 m2
Terasz 10.00 m2

Hivatkozási szám: 155804889

Eladó sorház, Szolnok

42 000 000 Ft

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!
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