
A CASANETWORK CEGLÉD megvételre kínálja a 174601451 számú, (Pest
megye) Csemő-Zöldhalom frekventált részén  elhelyezkedő művelési ág alól
KIVETT ZÁRTKERTI ingatlant. 
A főúttól 200 méterre lévő zártkerti ingatlan jól megközelíthető, kedvelt
környéken helyezkedik el. A terület nagysága 800 nm, mely kertészkedésre,
állattartásra is kiválóan alkalmas. A telken egy összesen 60 nm hasznos
alapterülettel rendelkező, tégla építésű, három szintes, villanyárammal, ipari
árammal ellátott, összközműves, akár lakhatási célra is alkalmas, gazdasági
épület áll. A vízellátás fúrt kútból szivattyúval történik. A fűtés központi
fűtésrendszerrel, gázkazánnal és vegyes tüzelésű kazánnal, lapradiátorokkal
megoldott. A nappaliban hűtő/fűtő klíma van felszerelve. A konyha a
szuterénben, a nappali, a fürdőszoba illemhellyel, és a zárt lépcsőfeljáró a
magasföldszinten helyezkedik el, a hálószoba pedig a tetőtérben kapott
helyet. Az épület alápincézett. A telek körbe kerített, per és tehermentes! A
közelben buszmegálló, élelmiszerbolt, egészségház.
Cegléd központjától 7 km-re, műúttól való távolsága 200 m-re tehető. M4-es
autópálya 10 perc alatt elérhető, melyen Budapest további 40 perc alatt
megközelíthető.
A CASANETWORK CEGLÉD által kínált KIVETT ZÁRTKERTI INGATLAN
jellemzői: 
- Telek területe: 800 nm
- A tégla építésű gazdasági épület hasznos alapterülete: 60 nm (3 szinten)
akár lakhatás céljára is alkalmas
- Áram: lakossági áram és ipari áram, saját villanyórával 
- Vízellátás : fúrt kútról, szivattyúval, 
- Fűtés/hűtés: gázkazán, vegyestüzelésű kazán, hűtő/fűtő klíma
- Kőrbe kerített
- Pince
- Garázs
- Tároló helyiségek
- Buszmegálló, bolt a közelben
- Tehermentes 
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1982
zártkert
60m2
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 szoba: 2 db
jó
felújításra
szoruló külső
gázkazán
saját split klíma
parkolás
garázsban
bevezetve (230 -
400 Volt)
saját kút
gáz az épületben
szélessávú
internet (>
10Mbps)
szennyvíz derítő

Helyiség Terület
Konyha + étkező 14.00 m2

Szélfogó 5.00 m2
Lépcsőház 7.00 m2

Nappali 17.50 m2
Fürdőszoba + WC 2.50 m2

Szoba 14.00 m2
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Eladó zártkert, Csemő

13 500 000 Ft

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!
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