
A Forrás Home Ingatlaniroda eladásra kínálja ezt a felújított családi házat,
mely jó elhelyezkedésével, kiváló állapotával, napfényes szobáival,
teraszaival , hatalmas parkosított kertjével kiemelkedik a kínálatból.
Kialakításánál fogva lehet kényelmes, tágas otthon , egyben vállalkozás is
egy helyen, de két generációnak is adhat helyet.
Befektetők akár többlakásos társasházat is alakíthatnak belőle.
Az első traktusban kétszintes, 200 nm-es lakótér, tágas nappalival, amerikai
konyhás étkezővel, ez emeleten három szobával, erkéllyel, előtérrel
rendelkezik.
A másik épületrészben egy kompakt  méretű földszinti és három emeleti 
apartman található, külön fürdőszobákkal, akár turisztikai célokra, vagy
bérbeadásra is hasznosítható. 
Az épület alagsorában garázs, tároló, és kazánház található.
Különálló garázs, és fedett tároló a melléképületben!
A ház jellemzői:
- Összesen 300 m2 lakóterülettel rendelkezik, tégla falazattal, zsindely
tetőfedéssel és műanyag nyílászárókkal
- fűtése: központi gáz-cirkó
- közművek: víz, villany (220-380 V), és gáz
- parkosított, hatalmas, árnyas 1565 m2-es kert, fúrt kúttal
- az ingatlan jó elhelyezkedésű, közelben boltok, iskola, óvoda, vasútállomás
Kérem hívjon, mindenben segítek!
Szalai Bettina +36709043943
Irodánkban bank-semleges 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

tégla
1964
családi ház
300m2

1565m2

 szoba: 8 db
félszoba: 2 db
60 000 Ft
újszerű

kiváló külső
gázkazán
saját split klíma
parkolás
garázsban
délnyugati tájolás
bevezetve (230 -
400 Volt)
van, saját
vízórával
gáz az épületben
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Előszoba 12.00 m2

Szoba 10.00 m2
Nappali 46.00 m2
Gardrób 12.00 m2

WC 2.00 m2
Amerikai konyha 37.00 m2

Közlekedő 10.00 m2
Szoba 14.00 m2

Konyha 11.00 m2
Fürdőszoba + WC 6.00 m2

Előtér 14.00 m2
Szoba 12.00 m2
Szoba 12.00 m2
Szoba 12.00 m2

Fürdőszoba + WC 6.00 m2
Fürdőszoba + WC 6.00 m2
Fürdőszoba + WC 6.00 m2
Fürdőszoba + WC 16.00 m2

Szoba 22.00 m2
Szoba 20.00 m2

...
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Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői
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Rezsi költ.
Belső

állapot
Külső

állapot
Fűtés
Klíma

Parkolás

Tájolás

Villany

Víz

Gáz

Csatorna
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