
A Casanetwork Jászberényi Ingatlaniroda megvételre hírdet egy
jászkíséri 78 m2-es, 2 szobás családi házat

Az ingatlan jellemzői:
- a ház 1983-ban szilikátból épült,

- 78 m2-es, 2 szobás, melyből egy kis átalakítással könyedén 3 szoba
alakítható ki,

- a szobák 21,8 m2 és 22,4 m2-esek, padlószőnyeggel és PVC-vel
borítottak,

- a konyha 13,23 m2-es, mely szintén PVC-s,

- a fürdőszoba (4,95 m2) és a WC (1,73 m2) külön helyiségben találhatók,
- a fűtésről vegyes tüzelésű kazán gondoskodik, mely a telken lévő gázcsonk
bekötése után gázfűtéssé alalkítható ki,
- a tetőtér beépíthető és nagy családok számára is alkalmas lakótér lehet,
- a folyosó 8 m2-es, szintén PVC-vel burkolt,
- a szobák ablakai fa gerébtokos nyílászórók, melyek mindegyikén fa redőny
is van,
- a melléképületben kialakításra került egy nyári konyha, és kisebb tárolók,
valamint itt kapott helyett a garázs is,
- nagy méretű istálló is rendelkezére áll mindazoknak, akik gazdálkodásban
vagy állattartásban gondolkodnak,

- a telek mérete 4880 m2, mely több helyrajzi számon található, így akár
részekben is megvásárolhatók.
Amennyiben a CASANETWORK JÁSZBERÉNYI IRODÁJA által
kínált JÁSZKISÉRI CSALÁDI HÁZ, vagy bármely, a kínálatunkban
található INGATLAN felkeltette érdeklődését, hívjon bizalommal!
Kollégáim díjmentes, banksemleges hitelügyintézéssel állnak
rendelkezésére.
 CASANETWORK - Ingatlanban otthon vagyunk!

Hegedűs Csaba
Ingatlanértékesítő
+36205153765

csaba.hegedus@casanetwork.hu
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Helyiség Terület
Szoba 21.80 m2
Szoba 22.40 m2

Konyha 13.23 m2
Folyosó 8.00 m2

Kamra, Éléskamra,
Spájz 5.46 m2

Fürdőszoba 4.95 m2
WC 1.73 m2
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Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!
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