
Eladó új építésű családi ház Szentkirályszabadján!

A CasaNetWork Balatonalmádi Ingatlaniroda eladásra kínálja a 1584-es
referenciaszámú szentkirályszabadjai új építésű családi házát!

A  szentkirályszabadjai új építésű családi ház jellemzői:
 - Nettó 89 nm. lakótér + 24 nm. terasz 
- A település elhelyezkedése igen kedvező: Veszprém 4,3 km, Balatonalmádi
4 km., strand (balatonalmádi) 6,4 km.
- Ófalu régi, patinás városrészén, csendes, nyugodt helyen épül.
- Végig szilárd útburkolaton megközelíthető, szomszédságában vagy nagyon
közel hozzá megtalálható minden fontos létesítmény: gyógyszertár, orvosi
rendelő, posta, élelmiszerüzlet, piac, buszmegálló...
- A környék rendezett; a szomszédos telkek jó megjelenésű, karbantartott
ingatlanokkal beépítettek.
- Csaknem szabályos téglalap alakú sík terület, különlegesen széles
utcafronttal.
 - Az épület fehér homlokzatú, antracit cseréppel fedett, színben hozzá illő
csatornával ellátott.
- A ház téglaépítésű, szeglemezes, önhordó tetőszerkezettel; felár ellenében
betonfödémmel is kérhető, úgy beépítés opciót kap a felső szint.
- Belső válaszfalak a leírás szerinti 10-es tégla válaszfalak.
- A teraszok és járdák kialakítását is tartalmazza az eladási ár, valamint
Viacolor kőburkolatukat (6cm) 7000 HUF/m2 bruttó árig.
- Nyílászárók: a bejárati ajtó kívül antracit, belül fehér színű, üvegbetétes,
modern, acélbetétes biztonsági ajtó; 5 ponton záródó, Roto rúdzár 2
csappal. Minden nyílászáró 3 rétegű üveges, argongázzal töltött, 6
légkamrás; alumínium, motorikusan emelhető redőnyökkel, távirányítóval,
SmartBidi okos otthonnal és applikációval. Az ablakok szúnyoghálókkal
ellátva.
 - A kandallókémény megépítését az ár tartalmazza.

Schultheisz Brigitta
Vezető ingatlan-képviselő
+36202504403

brigitta.schultheisz@casanetwork.hu
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Helyiség Terület
Előszoba 5.20 m2

Közlekedő 1.70 m2
Háztartási helyiség 3.60 m2

Konyha 9.99 m2
Étkező 13.31 m2
Nappali 18.64 m2

Hálószoba 15.15 m2
Fürdőszoba + WC 4.64 m2

Vendégszoba 10.50 m2
Fürdőszoba + WC 4.14 m2

Közlekedő 2.40 m2
Terasz 2.20 m2
Terasz 21.75 m2
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Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!
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