
CasaNetWork Gödöllő Ingatlaniroda kínálatában eladó családi ház
Gödöllő

A közkedvelt környéken elhelyezkedő 93nm-es otthon a 70'-es években
épült, majd 2016-ban teljes felújításon esett át.
A felújítás során a víz, és villanyvezetékeket kicserélték, valamint szép
egyedileg gyártott nagy méretű műanyag ablakok lettek behelyezve, új
cserépfedést kapott.
 Akár két generáció együttélésére is ideális lehet!
Első lakrész: vályogból épült, amerikai konyhás nappali, két napfényes tágas
hálószoba, zuhanyzóval+ káddal ,zuhanyzóval + toalettel szaniterezett
fürdőszoba, fedett terasz
Második lakrész:  téglából épült, konyha+étkező, szintén világos hálószoba, 
zuhanyzóval + wc-vel szerelt fürdőszoba
Ízelítő az ingatlanról:
- az otthon melegét gáz cirkókazán, és hűtő-fűtő klíma biztosítja
- redőnnyel, szúnyoghálóval szerelt műanyag nyílászárók
- fúrt kút a gazdaságos öntözés érdekében
- térkövezett autóbeálló+ osb lapból készült fedett garázs+tároló
- esztétikusan színezett külső, szép díszburkolattal
- automata kapunyitórendszer
- kamerával, riasztóval szerelt
- 713nm-es  gyümölcsfákkal ültetett  kert, mely ideális helyszíne lehet a
családi összejöveteleknek
- kedvező rezsiszámla!
- rendezett környék
Bővebb információkért, megtekinthetőségért hívjon bátran telefonon akár
hétvégén is! Köszönöm, hogy elolvasta hirdetésemet! Ha eladásra váró
ingatlana van keressen bátran telefonon a kedvező lehetőségekért!
Ingyenes hitel tanácsadással, ügyvédi kapcsolattal és rugalmas

Hermann Brigitta
Ingatlan-képviselő
+36204330733

brigitta.hermann@casanetwork.hu

vegyes

családi ház
93m2

713m2

 szoba: 4 db
jó

jó külső
cirkó kazán
saját split klíma
parkolás
garázsban
délnyugati tájolás
bevezetve (230
Volt)
víz az épületben
gáz az épületben
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Amerikai konyhás

nappali 21.00 m2

Fürdőszoba + WC 6.30 m2
Hálószoba 12.00 m2
Hálószoba 12.00 m2
Hálószoba 11.00 m2

Konyha + étkező 7.20 m2
Fürdőszoba + WC 4.00 m2

Előszoba 3.00 m2
Kazánház 3.00 m2

Terasz 13.00 m2
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Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői

Építési
mód

Ingatlan
típ.

Alapterület
Telekterület

Szobák
Belső

állapot
Külső

állapot
Fűtés
Klíma

Parkolás

Tájolás

Villany

Víz
Gáz

Csatorna



Hivatkozási szám: 166401493

Eladó családi ház, Gödöllő

73 000 000 Ft


	Keresse szakértőnket!
	Hermann Brigitta

	Ingatlan jellemzői
	Ingatlan leírása

