
Szeretne kertes házban lakni, és a reggeli kávéját a saját teraszán
kortyolgatni? Olyan házikót keres, ahol csicseregnek a madarak, közel van a
Duna part, és nem kell a felújítással bajlódnia? Akkor ne keressen tovább!
MEGTALÁLTA!
A House Hunters ingatlaniroda megvételre kínál Csepel-Királyerdőn, egy
560nm-es telken elhelyezkedő, 135 nm-es 4 szobás, újszerű családi házat.
Az ingatlan 2019-ben épült, kitűnő minőségű alapanyagokból, modern
technológia szerint. Az elosztásának köszönhetően 2-3 gyerekes család
részére is kitűnő választás lehet. A hatalmas, közel 50nm-es amerikai
konyhás nappali kitűnő hely a közös ebédekre, ahol kényelmesen elfér az
egész család. 3 hálószoba, sarok kádas fürdőszoba, gardrób és egy külön wc
kapott helyet. A házikó az elmúlt napokban egy nagyobb felújításon esett át.
Az előszoba és a nappali új burkolatot kapott. A fürdőszoba újra lett
csempézve, és új lett a sarokkád is. Komplett festés történt és cserélve
lettek a beltéri ajtók is. A 22nm-es terasz és a 29nm-es, elektromos kapuval
felszerelt garázs már csak hab a tortán. A garázs a házon belülről
megközelíthető, ahol kialakításra került egy mosókonyha sarok, amely az
önök kényelmét szolgálja. A ház 15cm-es szigetelést kapott. Az ablakok
redőnyökkel felszereltek. A kertben öntözőrendszer került kialakításra. A ház
extrái a padlófűtés, távirányítós kapu, riasztó, kamera rendszer, fűtött
garázs. 
A szomszédok kedvesek, barátságosak. Pár lépésre található a
buszmegálló. A közelben található iskola, óvoda, orvosi rendelő,
gyógyszertár, ABC. A csepeli Duna part pár perc kocsival. Itt található a
Csepeli strand, egy hatalmas játszótér, focipálya, birkózó stadion, futópálya,
teniszpálya, evezős telep, étterem, cukrászda. Kitűnő hely a sportolni
vágyóknak, fiataloknak vagy akár családok kikapcsolódására. Az ingatlan
per és tehermentes. Bővebb felvilágosításért keressen bizalommal.
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