
A Forrás Home Ingatlaniroda kínálatából eladó Komárom -
Koppánymonostor  városrészében a  Balassi Bálint utcában felújításra,
átépítésre váró egyszintes kivett hétvégi ház, mélygarázzsal, nagy pincével,
egy szobával, zuhanyzó-wc-vel, előtérrel, tágas beépíthető terasszal,
1085nm-es  rendezett telekkel, aminek végében lemehetünk a Kis-Duna
partjára.
Jellemzői: 

  1974-ben téglából épült  összesen 73,5nm-en, melyből a lakrész
21,18nm, a mélygarázs 23,5nm, a pince 22,67nm  és 23,5nm fedetlen
terasz áll rendelkezésre bővítéséhez.
  Jó statikai állapotú, igény szerint bővíthető, modernizálható, felújítható
lapostetős kis ház.
  Külső nyílászárói alumínium profilból készültek
  Jelenleg nem rendelkezik fűtéssel.
  A szoba padozata beton míg a többi helyiség mozaikkal burkolt.
  Földszintjén előtér, egy szoba, zuhanyzó, wc-mosdó, a ház alatt tágas
mélygarázs és külön lejárattal pedig beton aljzatú,     régebben
borospinceként funkcionáló pince található.
  Ny-i fekvésének köszönhetően napos, világos lakótérrel rendelkezik.
  Kellemes kertre néző teraszával további 23,5nm-el növelhető a
lakótér.
 Közművek közül víz, csatorna és villany bekötésre került, gáz az
utcában található.
 1085 nm-es  keskeny, hosszú telekkel rendelkezik.  
 Murvás útról megközelíthető .                                                                   
    
 AZONNAL BIRTOKBA VEHETŐ TEHERMENTES INGATLAN!
BUSZMEGÁLLÓ KB.50M-RE!  
 JÓ KÖZLEKEDÉSSEL, VÁLLALKOZÁSNAK, BEFEKTETÉSNEK, OTT
LAKÁSRA, NYARALÓNAK, AKÁR A HORGÁSZAT SZERELMESEINEK!           
                                                                                                                   
                                                LAKJON CSENDES HELYEN
KOPPÁNYMONOSTORON KARNYÚJTÁSNYIRA A DUNÁTÓL!                       
                                                                                                                   
                                                                                                                   
         Előzetes egyeztetés alapján velem tekintheti meg az eladó családi
házat!

           Várom szeretettel hívását!    MAGYAR MÓNIKA +36706774711
Amennyiben az általam kínált eladó nyaraló KOMÁROMBAN, vagy bármely a
kínálatunkban található családi ház felkeltette érdeklődését kérem keressen
bizalommal Irodánkban banksemleges hitelajánlatokkal és ingyenes
hitelszűréssel várjuk ügyfeleinket.

Magyar Mónika
Tulajdonos, Vezető
értékesítő
+36706774711

monika.magyar@forrashome.hu

tégla
1974
nyaraló
22m2

1085m2

 szoba: 1 db
felújítandó
felújításra
szoruló külső
nincs fűtés
nincs klíma
parkolás
garázsban
nyugati tájolás
bevezetve (230 -
400 Volt)
van, saját
vízórával
gázvezeték a
telek előtt
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Pince 22.67 m2

Lépcsőház 5.78 m2
Előszoba 4.15 m2

Fürdőszoba + WC 2.77 m2
Szoba 14.26 m2
Terasz 23.50 m2

Közlekedő 14.40 m2
Garázs 23.50 m2
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24 900 000 Ft

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői
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