
Bakonybélben ELADÓ egy teljes körűen felújított, 80 nm családi
ház, 1798 négyzetméteres kerttel!

"Az Északi-Bakony közepén, a Bakony legmagasabb hegye, a 709
méter magas Kőris-hegy közelében, a Gerence-patak partján
fekszik. A legközelebbi város a 16 kilométerre fekvő Zirc.Bakonybél
csak közúton közelíthető meg, a Zirc és Pápa térségét
összekapcsoló 8301-es úton, amely végighúzódik a község
központján."

KIHAGYHATATLAN AJÁNLAT!
A CASANETWORK VESZPRÉM Ingatlaniroda eladásra kínálja a 2019
referenciaszámú,  családi házat!
A ház jellemzői:
- A ház 1960-as években épült, falazata vegyes: kő, a válaszfalak pedig
téglák!
- Az ingatlan 2019- re teljes körű felújítást kapott, kialakítottak 3 külön
APARTMAN helyiséget, külön fürdőszobával és konyhával! 
- Fa-hőszigetelt nyílászárókkal felszerelt!
- Fűtése: Elektromos, a ház 6,7 kwh napelem-rendszerrel ellátott, a meleg
vizet egy 300 literes hőszivattyús villanybojler szolgáltatja!
- Okos-eszközökkel ellátott; okos ajtózárak, okos kamera rendszer, wifi-s
termosztát!
- Rezsije; a korszerűsítés végett nagyon alacsony!
- Előnyös elhelyezkedése teljesen megfelelő minden korosztály számára!
- Tágas, világos terek, különnyíló szobák!
- Parkolás az udvarban kialakított beállón, ahol 3 személyautó kényelmesen
elfér!
-  Külön mosókonyhával, és egy közös konyha-étkezővel bővítették a házat!
- Kertben kialakítottak egy bográcshelyet, külön játszó-teret egy fedett
kiülővel!
Közelben minden megtalálható, gyógyszertár, posta, boltok, zöldséges,
vendéglátó-egységek!

Steppán Vanda
Vezető ingatlan-képviselő
+36203340399

vanda.steppan@casanetwork.hu
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felújított
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hőszivattyú
saját split klíma
parkolás
udvarban
bevezetve (230 -
400 Volt)
van, saját
vízórával
nincs gáz a
közelben
van telefon
internet optikai
kábel
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Szoba 18.00 m2

Fürdőszoba + WC 2.50 m2
Előtér 2.90 m2
Szoba 20.00 m2

Fürdőszoba + WC 2.70 m2
Szoba 12.00 m2

Fürdőszoba + WC 2.80 m2
Konyha + étkező 11.50 m2

Mosószoba 6.50 m2
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Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Bakony
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91ris-hegy
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gerence-patak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zirc
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pa_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/8301-es_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
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