
EZT LÁTNIA KELL!!
Szereti a nagy tereket, az egyedi elrendezést? Olyan ingatlant keres, ahova
egész nap besüt a nap? Szívesen kortyolgatná a reggeli kávéját a saját intim
teraszán? Akkor ne keressen tovább! MEGTALÁLTA !
A House Hunters ingatlaniroda megvételre kínál Pesterzsébeten a VIGO
lakóparkban, egy 70nm-es, exkluzív, III. emeleti, PANORÁMÁS tégla lakást. A
társasház 2008-ban épült, az akkori legmodernebb technológia szerint. Az
ingatlan egy igazi ritkaság, aminek párja nincs a piacon. Az egyik
sajátossága, hogy egy 53nm-es intim terasz tartozik a lakáshoz, ahova a
nappaliból és a konyhából is ki juthatunk. Szinte körül öleli a lakást. Itt
együtt lehet az egész család, ahol kedvükre napozhatnak, sütögethetnek,
esténként borozhatnak...
A lakás egyediségei közé tartozik, hogy a konyhában, a nappaliban és a háló
szobában nincsenek válasz falak. Egy légtérben vannak a helyiségek. Igény
szerint le választhatóak. A háló részből nyílik egy kisszoba, amely jelenleg
gardróbként funkcionál. Itt ki alakítható egy dolgozó szoba, vagy egy gyerek
szoba is. A konyha egyedi tervezésű, magas minőségű bútort kapott,
komplett gépesítéssel. A boros hűtő már csak hab a tortán. A lakás extrái
közé sorolható az elektromos alumínium redőny és a hűtő/fűtő klíma
berendezés.
Az ingatlanhoz tartozik egy saját felszíni kocsibeálló. Ez az elektromos
kapuval felszerelt parkoló, a ház hátsó bejáratánál található. Az egész
lépcsőház és az udvar is biztonsági kamerával felszerelt. 
A ház lakóközössége jó. A szomszédok kedvesek, barátságosak. 
A közlekedés kiváló. Megközelíthető villamossal, busszal vagy akár HÉV-vel
is. 
A közelben található iskola, óvoda, orvosi rendelő, bevásárló központ,
gyógyszertár, játszótér és ABC is. 
Bővebb felvilágosításért keressen bizalommal! 
Az ingatlan rugalmasan megtekinthető. Jöjjön el és nézze meg! NE
MARADJON LE RÓLA!
Tekintse meg virtuális sétánkat: https://bit.ly/3XHrawK
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