
A CASANETWORK VeszprémiI irodája eladásra kínálja a 1950-es számú,
Polgárdin található jó állapotú első emeleti LAKÁSÁT.
A  Polgárdin található lakás jellemzői:
- 61 m2 nagyon szép állapotban lévő első emeleti lakás
- az ingatlan északnyugati tájolású így a lakás nagyon világos
- fűtése cirkókazánon keresztül történik saját gázórával(így csak annyit kell
fizetni amennyit használnak)
- a fürdőszoba és a wc  nem egy  helyiségben található
- redőnyök garantálják a jó szigetelést
- Műanyag jó állapotú nyílászárók vannak beépítve
- az ingatlan jó esztétikai és műszaki állapotban van ( azonnal költözhető ),
- az ingatlanhoz egy különálló garázs és tároló is tartozik 
- Az épület kívülről szigetelt és cseréptetővel rendelkezik
- A lakás Polgárdi belvárosában található, ahol több ilyen típusú lakás
nincsen, gyalog megközelíthető, az orvosi rendelő, óvoda, iskola, boltok,
autóbuszmegálló stb.
- Amennyiben a 1950-es számú a Casanetwork Veszprémi iroda által kínált
Polgárdin található LAKÁS vagy bármely a kínálatunkban található
INGATLAN felkeltette érdeklődését, hívjon a megadott telefonszámon: 
+36 20 232 0315
Vásárolna, de nincs rá keret? Kollégám díjmentes, bank semleges hitel
ügyintézéssel áll rendelkezésére.
 CasaNetWork - a balatoni ingatlanok specialistája.

Csók Sándor
Ingatlan-képviselő
+36202320315

sandor.csok@casanetwork.hu
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 szoba: 2 db
3 500 Ft
10 000 Ft
újszerű

újszerű külső
cirkó kazán
saját split klíma
parkolás
garázsban
északnyugati
tájolás
bevezetve (230
Volt)
van, saját
vízórával
vezetékes gáz
van telefon
szélessávú
internet (>
10Mbps)
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Nappali 17.55 m2

Konyha + étkező 10.73 m2
Szoba 8.75 m2
Szoba 11.25 m2

Fürdőszoba 4.16 m2
Közlekedő 6.89 m2

WC 1.60 m2
Garázs 16.00 m2
Tároló 3.00 m2

Hivatkozási szám: 156201950

Eladó téglalakás, Polgárdi

45 000 000 Ft

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!
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