
A jászberényi Casanetwork Ingatlaniroda eladásra kínálja az
182100044-es azonosító számú, jászberényi, 2 szobás, tetőtéri, új
építésű, 78 m2-es lakást, 2 lakásos társasházban.
Az alábbi paraméterekkel:

- a telek nagysága: 402 m2,

- a lakás a tetőtérben található, melynek mérete: 78 m2,

- a tetőtérben található egy 21,11 m2-es nappali, melyből ki lehet lépni
egy 2 m2-es erkélyre,

- található benne 2 hálószoba, melynek méretei: 9,25 m2 és 9,04 m2,

- külön fürdőszoba 3,67 m2, és külön WC 1,18 m2 található benne, 
- az épület falai Leier NF 30-as téglából, a közfalak gipszkartonból
készültek,
- a fűtést kondenzációs kazán biztosítja, minden helyiségben padlófűtés
került kialakításra,

- a padlózat a vevő igényei szerint, hideg és meleg burkolatok 8000/m2 árig
választható,
- a terek az új tulajdonos kívánsága szerint még megváltoztathatók,
- az udvarban kiépített öntöző rendszer gondoskodik a füvesített
területről,
- a nyílászárók 3 rétegű műanyagból készültek,
- a klíma berendezés kiállásai kialakításra kerülnek, / hűtő-fűtő split klíma, 
A+ kategóriás/, 
- igénybe vehető rá CSOK és hitel is, mivel 2020-ban kezdték el építeni,
- az ingatlan átadása az adás-vételi szerződés és a teljes vételár kifizetést
követően 2 hónapon belül megtörténik.
Amennyiben a 182100044-es azonosító számú, eladó jászberényi
társasházi lakás, vagy bármely, a kínálatunkban található ingatlan
felkeltette érdeklődését, hívjon bizalommal!
(A hirdetésben szereplő információk a megbízótól kapott adatok alapján
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Helyiség Terület
Nappali 21.11 m2
Szoba 9.04 m2
Szoba 9.25 m2

Gardrób 2.10 m2
Fürdőszoba 3.67 m2

WC 1.18 m2
Előtér 2.40 m2

Konyha 2.06 m2
Erkély 2.00 m2

Lépcsőház 1.83 m2

Hivatkozási szám: 182100044

Eladó téglalakás, Jászberény

49 900 000 Ft

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői

Építési
mód

Építés éve
Ingatlan

típ.
Alapterület
Telekterület

Szobák
Belső

állapot
Külső

állapot
Fűtés

Parkolás

Tájolás

Villany

Víz
Gáz

Csatorna



Hivatkozási szám: 182100044

Eladó téglalakás, Jászberény

49 900 000 Ft


	Keresse szakértőnket!
	Ivanics Éva

	Ingatlan jellemzői
	Ingatlan leírása

