
A FORRÁS HOME INGATLAN választékából kínálom megvételre
TATABÁNYÁN, a Panoráma lakópark közelében épülő, modern társasház
lakásait.
A 10 lakásos, 3 szintes társasház Porotherm téglából épül, 30 cm főfalakkal,
10 cm válaszfalakkal, 15 cm külső homlokzati EPS szigeteléssel, korunk
igényeinek megfelelő kivitelezéssel.
A kínált MÁSODIK EMELETI lakás (L8) jellemzői:

- 77,81 m2 alapterületű, amerikai konyhás nappali, három szoba, fürdő,
wc, előtér, közlekedő, tároló, és 4,97 m2 erkély tartozik hozzá;
- fűtése távhőről történik, egyedi méréssel, radiátoros hőleadókkal;
- a szobák laminált padlóval, a többi helyiség kerámia járólappal
burkoltak;
- a falfelületek a szobákban fehérre festettek, helyenként tapéta is
elhelyezésre kerül;
- ablakai fehér, műanyagok, fokozottan hőszigetelt Salamander, vagy
Galean típusú, 3 rétegű üvegezéssel;
- a bejárati ajtók öt ponton záródó biztonsági ajtók;
- lakásonként 1x32A biztosított;
- a lakások színvilágát a natúr, világos, ill. föld színek jellemzik majd;
- a telek kerítéssel körbekerített, a lépcsőházak zártak, kaputelefonnal
felszerelve;
- társasházanként 4 db garázs, 10 db felszíni parkoló, valamint 6 db
tároló külön vásárolható:
- nyitott beálló: 1.000.000.- Ft
- garázs: 6.500.000.- Ft + áfa
- tároló: 1.800.000.- Ft

Tervezett kulcsrakész átadás: 2023. IV. negyedév
CSOK, ZÖLD HITEL a vásárláshoz igénybevehető!
Amennyiben a KERTVÁROSI ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK felkeltették érdeklődését,
várom megtisztelő hívását!
Szalai Bettina +36709043943
Forrás Home Ingatlan
Irodánkban banksemleges hitelajánlatokkal és ingyenes hitelszűréssel várjuk
ügyfeleinket.
Teljes jogi hátteret biztosítunk. Energetikai tanúsítvány, biztosítás készítését
is ránk bízhatja!
További ingatlan kínálatunkat megtekintheti: http://tata.casanetwork.hu

Szalai Bettina
Vezető értékesítő
+36709043943

bettina.szalai@forrashome.hu
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Helyiség Terület
Előtér 4.16 m2
WC 1.60 m2

Közlekedő 2.00 m2
Fürdőszoba 4.37 m2

Szoba 10.53 m2
Szoba 10.08 m2

Konyha + étkező 10.97 m2
Nappali 16.25 m2
Erkély 4.97 m2
Tároló 2.80 m2
Szoba 10.08 m2
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Eladó téglalakás, Tatabánya

51 899 270 Ft

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!
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