
 Részpanorámás külterületi nyaraló eladó Balatonalmádiban.
A CasaNetWork Balatonalmádi eladásra kínálja a 1508-as számú, újépítésű
Balatonalmádi nyaralót. 
Az okos ház jellemzői:
     -  1000 m2 körbekerített, művelés alól kivont zártkerti terület, azonnal
megvásárolható
     - a 2 szintes nyaraló hasznos alapterülete 155 m2, szintenként nappali-
étkező-konyha, hálószoba, közlekedő,  mosókonyha, fürdőszoba, és
panorámás terasz elrendezésű
     - falazata 30-as Porotherm tégla + 20 cm-es hőszigetelés
     -3 rétegű nyílászárók aluminium / motoros / redőnyzet, szúnyogháló
     -  a ház fűtéséről - hűtéséről hőszivattyú gondoskodik, alacsony
energiaigénnyel
     -  közművek tekintetében a villany /3x20 A/ és a víz bekötésre kerül,
csatorna hiányában házi          szennyvíztisztító berendezés kerül beépítésre
     -  megközelítése utolsó 200 méter kivételével szilárd burkolaton
     -az ár tartalmazza a gépesített konyhabútort

Amennyiben a 1508-as számú a CasaNetWork által kínált 
Balatonalmádi külterületi nyaraló, vagy bármely a kínálatunkban
található külterületi telek felkeltette érdeklődését, hívjon bármikor a +36 20
288 4368 -as telefonszámon.
Irodánk az ingatlan vásárlással összefüggő teljes körű ügyvédi, ill. díjmentes,
bank semleges hitelügyintézéssel áll rendelkezésére.
CasaNetWork - A civilizált ingatlanértékesítés artériája!

Száraz Gábor
Ingatlan-képviselő
+36202884368

gabor.szaraz@casanetwork.hu
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villanyfűtés
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bevezetve (230 -
400 Volt)
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vízórával
nincs gáz a
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szennyvíz derítő

Helyiség Terület
Amerikai konyhás

nappali 24.20 m2

Szoba 10.00 m2
Közlekedő 4.40 m2

Fürdőszoba + WC 3.30 m2
WC 1.64 m2

Terasz 29.00 m2
Terasz 12.00 m2
Nappali 24.00 m2
Szoba 9.00 m2

Zuhanyzófülke 5.00 m2
WC 1.50 m2

Közlekedő 4.00 m2
Tároló 6.00 m2
Terasz 24.00 m2
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Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!
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