
Új építésű 64 m2 földszinti lakás eladó
Cegléden!

A CASANETWORK CEGLÉD eladásra kínálja a 174601459-es számú, új
építésű téglalakást Cegléden. A kétlakásos társasházban az általam eladásra
kínált ingatlan a II. lakás.
Tervezett átadás 2023. év vége.
Kimagasló műszaki tartalom-megújuló energiaforrás-hőszivattyú-
klíma-padlófűtés.

A CASANETWORK CEGLÉD által kínált TÁRSASHÁZI LAKÁS további jellemzői:
- 64 m2 lakótér (földszintes)
- Elosztása: terasz, nappali, konyha, 2 szoba, fürdőszoba, wc, kamra,
közlekedő, előtér
- Tégla építésű, hungarocell hőszigetelés (beton alap)
- Belmagasság 2,7 méter
- Fűtése kondenzációs gázkazán (radiátorok) és padlófűtés,
hőszivattyú, MEGÚJULÓ ENERGIA, BB besorolás
- Hő- és hangszigetelt, új műanyag nyílászárók,
- Parkolni az udvarban, ingyenesen lehet, minden lakáshoz külön
parkolóhellyel
- Klíma ( Hűt- fűt),
- A tervek alapján a lakások CSOK hitelre alkalmasak lesznek (bővebb
tájékoztatás személyesen)
- Az alaprajzok megtekintése illetve plusz információk kizárólag
egyeztetett időpontban a CasaNetwork ceglédi irodájában lehetséges!

Amennyiben a 174601459 számú A CASANETWORK CEGLÉD által kínált
TÉGLALAKÁS,  vagy bármely a kínálatunkban található LAKÁS felkeltette
érdeklődését, hívjon a megadott telefonszámon. /A hirdetésben szereplő
információk a megbízótól kapott adatok alapján készültek, pontosságukért
felelősséget nem vállalunk!/
Kollégám díjmentes, bank semleges hitel ügyintézéssel áll rendelkezésre.
CASANETWORK - Ingatlanban otthon vagyunk!

Horváthné Monori
Rita
Ingatlan-képviselő
+36203194018

rita.horvathne@casanetwork.hu

tégla
2023
téglalakás
64m2

 szoba: 3 db
új építésű

hőszigetelt
hőszivattyú
saját split klíma
parkolás
udvarban
bevezetve (230
Volt)
van, saját
vízórával
vezetékes gáz
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Szoba 9.15 m2
Előtér 4.12 m2

Közlekedő 4.50 m2
Szoba 12.22 m2

Nappali 19.11 m2
Konyha 5.50 m2

Fürdőszoba 4.75 m2
Kamra, Éléskamra,

Spájz 2.75 m2

WC 1.08 m2
Konyha + étkező 1.17 m2

Hivatkozási szám: 174601459

Eladó téglalakás, Cegléd

45 500 000 Ft

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői
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