
A Casanetwork Jászberényi Ingatlanirda  megvételre hírdet
egy jászapáti 102 m2-es, 3 szobás családi házat.

Az ingatlan jellemzői:
- 1971-ben épült vályogból magas terméskő alalpra, amit kátránypapírral
szigeteltek,
- a magas alapnak és a vízszigetelésnek köszönhetően a ház teljesen száraz
és repedésmentes,
- igény szerint könnyen átépíthető,
- két bejárata van, így akár két különálló lakrész is kialakítható,
- a szobák külön nyílóak, de egymásból is átjárhatók,
- fűtésről gázkonvektorok gondoskodnak,

- helységek: szobák (18 m2), (18 m2) és (10,5 m2), nappali 20 m2, konyha
6 m2, fürdőszoba+wc 4,5 m2, padlásfeljáró 4,5 m2, fedett teraszok (2,25
m2) és (18 m2),
- a telek két utcára nyilik
- a telken melléképuletek, ólak, nagy istáló és garázs is található,
- öntözéshez fúrt kút is rendelkezésre áll.
A környék jellemzői:
- csendes nyugodt környék jó szomszédokkal, közel a városközponhoz ahol
buszpályaudvar is megtalálható,
- a városban több munkalehetőség van, és a környező városok ipari
parkjaiban is könnyen lehet munkahelyet találni. Bejárásról a cégek
ingyenes buszjáratokkal gondoskodnak.
- termálvízes nemrég felújított strand nyújt kikapcsolódási lehetőséget a
pihenni vagyóknak.
Amennyiben a CASANETWORK JÁSZBERÉNYI IRODÁJA által
kínált JÁSZAPÁTI CSALÁDI HÁZ, vagy bármely, a kínálatunkban
található INGATLAN felkeltette érdeklődését, hívjon bizalommal!
Kollégáim díjmentes, banksemleges hitelügyintézéssel állnak

Hegedűs Csaba
Ingatlanértékesítő
+36205153765

csaba.hegedus@casanetwork.hu
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Helyiség Terület
Szoba 18.00 m2
Szoba 18.00 m2
Szoba 10.50 m2

Nappali 20.00 m2
Konyha 6.00 m2

Fürdőszoba + WC 4.50 m2
Lépcsőház 4.50 m2

Terasz 2.25 m2
Terasz 18.00 m2
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Ingatlan leírása
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