
CasaNetWork Gödöllő Ingatlaniroda kínálatában eladó társasházi
lakás Mogyoródon

Kiemelem hogy az ingatlanra, CSOK, támogatott hitel, 5% áfa visszatérítés
és illeték mentesség is igényelhető. Kalkuláljon  hitelközvetítőnk
segítségével.  Rugalmas fizetési ütemezés, referenciákkal rendelkező
beruházótól. 
Közel a fővároshoz, remek helyen kínálok egy mini lakóparkban 3 ikerház 6
lakását, mely elrendezésileg fantasztikus, szinteltolásos , tágas terekkel
LUXUS kiemelkedően magas minőségben kivitelezve.
Zöldövezetben, saját 350 nm kert résszel 138 nm lakóterülettel, 4 szoba, 2
fürdő, 2 fedett terasz, amerikai - konyha, tárolók, garázs, ami közvetlen
közelségben helyezkedik el a természettel. A lakópark előtt húzódik el a
mogyoródi patak, ami egy szabadban lévő sétára is előnyös.
Infrastruktúra remek. 

Autóval M0, M3, M2 utak pár perc alatt elérhetők.
Tömegközlekedés (busz) 2 perc sétára található, mellyel fél óra alatt az
Újpest - központban vagy az Örs - vezér terére lehet bejutni.
Bölcsőde, játszótér, iskola, orvosi rendelők pár perc sétára találhatóak.

Főbb műszaki adatok.
Padlófűtés - mennyezeti hűtés, PANASONIC hőszivattyúval.
Nyílászárók : több ponton záródó SALAMANDER bejárati ajtó. Beltéri
ajtók : választhatók. Ablakok, teraszajtók : alumínium tokszerkezetű, 3
rétegű üveggel.
Padlóburkolatok, szobákban laminált parketta , választható színben.
Többi helységben mázas kerámia, választható színben.
Szaniterek : mosdókagyló, kézmosó, kád, zuhanytálca, csaptelep, wc.
Elektromos gépkocsitöltő
Távközlési szolgálat
Kaputelefon

Ha felkeltette érdeklődését , hívjon tekintsük meg! Szerkezetkész állapotban
már megtekinthető.
Kulcsrakész átadás : 2023 harmadik negyedéve. Ingyenes hitel
tanácsadással, ügyvédi kapcsolattal és rugalmas időbeosztással állunk
kedves ügyfeleink rendelkezésére! CASANETWORK - Ingatlanban otthon
vagyunk

Balog Brigitta
Ingatlan-képviselő
+36202299150

brigitta.balog@casanetwork.hu

tégla
2023
téglalakás
138m2

350m2

 szoba: 4 db
új építésű

kiváló külső
hőszivattyú
parkolás
garázsban
délnyugati tájolás
bevezetve (230
Volt)
víz az épületben
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Nappali 18.15 m2
Étkező 7.46 m2
Konyha 4.86 m2
Előtér 7.31 m2
Tároló 1.87 m2
Garázs 17.81 m2

Lépcsőház 4.67 m2
Háztartási helyiség 4.65 m2

Terasz 10.61 m2
Szoba 12.00 m2
Szoba 9.00 m2

Fürdőszoba + WC 6.62 m2
Közlekedő 5.55 m2
Lépcsőház 4.31 m2

Szoba 14.04 m2
Fürdőszoba + WC 4.29 m2

Terasz 4.88 m2
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Eladó téglalakás, Mogyoród

149 000 000 Ft

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!
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