
CasaNetWork Gödöllő Ingatlaniroda kínálatában eladó családi ház
Kerepesen

Ha szíved vágya egy olyan új építésű otthon ahol kényelmesen
élhetsz szeretteiddel, akkor ez a családi fészek rád vár!

A alaprajzon jól érzékelhető a fészek elosztása, három szoba, tágas
amerikai konyhás nappali, két fürdő mely a reggeli nyüzsit könnyíti
meg, valamint egy nagyméretű terasz teszi lehetővé a kényelmes
pihenést.

Na és nézzünk egy csipet ízelítőt mi szól még mellette:

céges építkezés, ezért a támogatott hitelek igénybe
vehetőek,illetékmentesség, CSOK, 5% áfa visszatérítést
igényelhetsz
hőszivattyús fűtésrendszer így nem kell aggódni a gázszámla
végett, kellemes padlófűtés ha fázós tappancsod van
saját ízlésedre szabhatod, válassz burkolatokat, szanitereket
a klíma kiállást előkészíti a kivitelező, te pedig eldöntheted,
hogy szeretnéd, avagy sem hűteni magad nyáron
murvázott gépkocsibeálló
és amikor beköltözhetsz a friss, új házikódba 2023. első féléve

Ha sikerült kedvet csinálnom, hogy személyesen is megtekintsd ezt
a jó adottságú családi fészket, akkor hívj bátran telefonon akár
hétvégén is! Köszönöm, hogy elolvastad hirdetésemet! Szép napot
:-)

Eladó, kiadó ingatlanok értékesítésében kedvező lehetőségekkel
állok rendelkezésedre, fordulj hozzám bizalommal! Ingyenes hitel
tanácsadással, ügyvédi kapcsolattal és rugalmas időbeosztással állunk
kedves ügyfeleink rendelkezésére! CASANETWORK - Ingatlanban otthon
vagyunk

Hermann Brigitta
Ingatlan-képviselő
+36204330733

brigitta.hermann@casanetwork.hu

tégla
2023
családi ház
113m2

500m2

 szoba: 4 db
új építésű

hőszigetelt
hőszivattyú
nincs klíma
parkolás
udvarban
bevezetve (230
Volt)
víz az épületben
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Hálószoba 12.00 m2
Hálószoba 12.00 m2
Hálószoba 11.69 m2

Nappali 22.12 m2
Konyha + étkező 10.79 m2
Fürdőszoba + WC 7.95 m2

Háztartási helyiség 4.40 m2
Közlekedő 3.45 m2
Előszoba 8.00 m2
Terasz 21.37 m2
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Eladó családi ház, Kerepes

82 900 000 Ft

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői
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