
A CASANETWORK BALATONFÜRED irodája eladásra kínálja a 2150
referenciaszámú,
Balatonfüredi 99 m2-es ingatlant.
Balatonfüred város Veszprém megyében, a Balatonfüredi járás székhelye. A
település eredetileg Szent István király korától 1946-ig Zala vármegyéhez
tartozott. „A Balaton északi partjának fővárosa”, a Balaton-part legrégebbi
üdülőhelye.
 Balatonfüreden csendes kertvárosias környezetében, 1500 méterre a
parttól, 800 méterre a bolttól és az iskoláktól, található.
Ajánljuk állandó lakhatásra, nyaralónak illetve befektetésnek is.
A társasház a belvárosban, árnyas fákkal övezett kis utcában található, a
Tagore-sétány valamint a strand 10-15 perc sétával elérhető.
Alapos tervezést követően 2019-ben teljes felújításon, és átalakításon esett
át az egész ingatlan melynek eredménye képen 4 lakás lett kialakítva,
ügyvéd általi használati megosztással.
Az igényes anyagokkal kivitelezett lakás közös gáz-cirkó kazánnal fűthető,
egyedi mérőkkel ellátott, így biztosított a korrekt elszámolás.
Az energia hatékonyság javítása érdekében a mostani tulaj megrendelte
/melyet igazolni tud/ a hőszivattyús rendszert, amelyet várhatóan 2023
februárjában szerelnek be, ezáltal az energetikai besorolás CC-ről BB-re
változik.
A zavartalan pihenést a műanyag ablakokra elhelyezett redőny
,szúnyogháló valamint klíma biztosítja.
A 99 m2-es lakás a ház első emeletén található, a konyha teljesen
berendezett, /konyhasziget, indukciós főzőlap és elektromos sütő sy by side
hűtő /, amely kapcsolódik az étkezővel és a nappalival, ahol egy fatüzelésű
kandalló is található!
Az ingatlanban a kényelmes pihenés érdekében két teljes méretű hálószoba
van.
Külön kialakított mellékhelyiség mellett, egy tágas fürdőszoba+ wc került
elhelyezésre, ahol a mosógép is kényelmesen elfér.
Az egyedileg kialakított udvari parkolást a meghirdetett ár tartalmazza.
Az ingatlan azonnal birtokba vehető, akár bútorozottan is.
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