
A CASANETWORK BALATONFÜREDI irodája eladásra kínálja a 2067-es
számú, kiválóan működő SZARVASMARHA TELEPÉT SZENTJAKABFÁN.
A CASANETWORK BALATONFÜREDI iroda által kínált SZENTJAKABFÁN
található SZARVASMARHA TELEP jellemzői:
- 15,353 m2 területen helyezkedik el és 2575 m2 épület található
rajta

- kedvező lokáció és könnyű megközelítés jellemzi ( falu melletti, aszfaltos
útról )
- háromfázis és a vezetékes víz az épületben található
- a telepen kb. 500-600 db állat egyidejű tartására van lehetőség

- az épületben van szénatároló , 2 db nagyméretű karám , 2 db nagyméretű
istálló, szociális helyiség, műhely ,raktár stb.
- távolról vezérelhető kamera rendszer is része az ingatlannak
- az ingatlan értékesítése állat és takarmány nélkül történik
- igény esetén a közelben további területek is megvásárolhatók
- az ingatlan per és tehermentes
- Szentjakabfa a Nivegy-völgyben fekszik Balatoncsicsó és Óbudavár között.
A völgy szerkezetileg a Balaton-felvidék Balatonfüred és Badacsony közti
szakaszára jellemző, a tóparti hegysor mögött kialakult márgás kőzetű
medencék egyikének tekinthető
- Amennyiben a 2067-es számú a CASANETWORK BALATONFÜREDI iroda
által kínált SZENTJAKABFÁN található GAZDASÁGI ÉPÜLET vagy bármely a
kínálatunkban található INGATLAN felkeltette érdeklődését, hívjon a
megadott telefonszámon: 
06 20 378 3810
Vásárolna, de nincs rá keret? Kollégám díjmentes, bank semleges
hitelügyintézéssel áll rendelkezésére.
CasaNetWork - nekünk a a balatoni ingatlan az otthonunk!

Ugrai András
Vezető ingatlan-képviselő
+36203783810

andras.ugrai@casanetwork.hu
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Helyiség Terület
Tároló 644.00 m2

Csarnok 696.00 m2
Eladótér 44.00 m2
Raktár 17.00 m2
Műhely 31.00 m2
Előtér 7.00 m2
Raktár 4.00 m2

Fürdőszoba + WC 7.00 m2
Közlekedő 20.00 m2

Raktár 12.00 m2
Csarnok 1093.00 m2

Hivatkozási szám: 163802067

Eladó gazdasági épület, Szentjakabfa

350 000 000 Ft

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Csics%C3%B3i-medence
https://hu.wikipedia.org/wiki/Balatoncsics%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93budav%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Balaton-felvid%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Balatonf%C3%BCred
https://hu.wikipedia.org/wiki/Badacsony

	Keresse szakértőnket!
	Ugrai András

	Ingatlan jellemzői
	Ingatlan leírása

