
A CasaNetWork  irodája eladásra kínálja a 2032-es számú, többgenerációs
családi házát Csopakon a Balatontól pár lépésnyire!
A CasaNetWork által kínált családi ház jellemzői::
- Csopakon a Balatonhoz közel 500 méterre egy ki csendes utcában
található
-  az ingatlanban sok lehetőség van, 
Pl.:  több generáció is elfér mert a lakótér mindkét szinten rendelkezik
konyhával és fürdőszobával, külön bejárata van a két résznek de ezeket át
lehet alakítani igény szerint
       Kiadásra is megfelel mivel több kisebb apartmanok találhatóak az
emeleti részben
- Az ingatlan jó szerkezeti és műszaki állapotban van. 
- A családi ház fűtése gázcirkó kazánnal történik lapradiátoros hőleadással 
- Az ingatlanhoz garázs is tartozik, ami az épületben található.
- az ingatlanhoz nagy kert tartozik ami sok lehetőséget takar magába.
- az ingatlan elérhetősége is kiváló 
Amennyiben a 2032-es számú a CasaNetWork által hirdetett családi ház
vagy bármely a kínálatunkban található építési telek felkeltette az
érdeklődését, írjon vagy hívjon a megadott telefonszámon!
Csók Sándor (sandor.csok@casanetwork.hu)
+36 20 232 0315
Irodánk az ingatlan vásárlással összefüggő teljes körű ügyvédi, illetve
díjmentes, bank semleges hitelügyintézéssel áll rendelkezésére.
CasaNetWork -  A civilizált ingatlanértékesítés artériája!

Csók Sándor
Ingatlan-képviselő
+36202320315
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tégla
1970
családi ház
210m2

1200m2

 szoba: 5 db
kiváló

jó külső
cirkó kazán
nincs klíma
teremgarázs
északnyugati
tájolás
bevezetve (230
Volt)
víz az épületben
gáz az épületben
van telefon
szélessávú
internet (>
10Mbps)
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Szoba 18.00 m2
Szoba 18.00 m2

Konyha 11.00 m2
Nappali 40.00 m2

Fürdőszoba 9.00 m2
Előtér 3.60 m2
Garázs 20.00 m2

Mosószoba 2.70 m2
Kamra, Éléskamra,

Spájz 3.80 m2

Pince 35.00 m2
Szoba 20.00 m2

Fürdőszoba + WC 2.00 m2
Szoba 20.00 m2

Fürdőszoba + WC 2.00 m2
Szoba 20.00 m2

Fürdőszoba + WC 2.00 m2
Nappali 23.00 m2
Terasz 10.00 m2
Terasz 13.00 m2
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Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői
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