
A szolnoki Casanetwork ingatlaniroda megvételre kínál egy igazán belvárosi
családi házat nagyméretű lakórésszel, dupla garázzsal.
az eladó szolnoki családi ház jellemzői:
-  2002-ben épült 30-as porotherm téglából, cölöp alapokra, kívül 7 cm-es
szigeteléssel, 563 m2 telekre
-  külső nyílászárói hő és hangszigetelt műanyagok
-  a földszinten találunk egy hatalmas nappalit, (47m2) egy légtérben a
konyha-étkezővel 
    egy előszobát, nagyméretű fürdőszobát, külön illemhelyet, kettő külön
bejáratú szobát,
    kazánházat mosókonyhával
-  a nappaliból jutunk a 46 m2-es fedett teraszra és a ház alsó szintjén kapott
helyet a dupla garázs is
-  az emeleten három külön bejáratú szoba, fürdőszoba, külön illemhely és
egy tároló található
-  fűtése gáz-cirkó, padló illetve radiátor fűtéssel
-  a szobákban egy éve felszerelt inverteres hűtő-fűtő klíma /H tarifa
kiépítése folyamatban/
-  a műfüves térköves udvaron medence, mely gépészettel ellátva került
megépítésre
-  három gépkocsi számára fedett beálló, illetve egy 15 m2-es tároló van
  Az ingatlan megtekintése egy irodai találkozó után lehetséges!
Amennyiben a fenti 155804956 számú eladó családi ház, vagy bármely a
kínálatunkban szereplő ingatlan felkeltette érdeklődését, úgy hívjon
bizalommal!
/A hirdetésben szereplő információk a megbízótól kapott adatok alapján
készültek./
Irodánk teljes körű szolgáltatással áll ügyfelei
rendelkezésére: hitelügyintézés, ügyvédi szolgáltatás, ingatlan értékbecslés,
energetikai tanúsítvány készítése.
CasaNetWork - Ingatlanban otthon vagyunk!

Barnáné Piroska
Ingatlanértékesítő
+36203604180

piroska.barnane@casanetwork.hu
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Helyiség Terület
Nappali 47.00 m2

Konyha + étkező 20.00 m2
Szoba 16.00 m2
Szoba 12.00 m2

Fürdőszoba 12.00 m2
WC 1.30 m2

Előtér 2.00 m2
Háztartási helyiség 7.00 m2

Előszoba 6.00 m2
Szoba 20.00 m2
Szoba 28.00 m2
Szoba 25.00 m2

Közlekedő 19.50 m2
Fürdőszoba 7.00 m2

WC 1.75 m2
Tároló 15.00 m2
Garázs 32.00 m2
Terasz 46.00 m2
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Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!
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