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A Casanetwork Jászberényi Ingatlaniroda megvételre hirdet
egy nagykátai 110 m2-es, 2 szoba + nappalis családi házat.
Az ingatlan jellemzői:
- 1972-ben épült vályogból terméskő alapra, mely szigetelve lett. Ennek
köszönhetően a ház nem vizesedik és nincs süllyedés, nincsenek repedések,
- 2021-ben nagyobb felújításon esett át. 10 cm-es hőszigetelést kapott, a
tető ki lett javítva, űj ereszcsatorna lett felhelyezve, az elektromos hálózat
teljes egészében cserélve lett, a belső falak újra lettek vakolva,
- a háznak két kölön bejárata van, amely lehetővé teszi két különálló lakás
kialakítását,
- a megfelelő hőmérsékletről elektromos fűtés és klíma gondoskodik,
- helységek: szobák: (16 m 2) és (16 m 2), nappali 12 m 2, előtér 6 m 2,
konyha + étkező 12 m2, fürdő + wc 6 m2, terasz 16 m2, borospince 20
m2,
A környék jellemzői:
- csendes nyugodt környék jó szomszédokkal, közel a városközponhoz,
- a városban több munkalehetőség van, és a környező városok ipari
parkjaiban is könnyen lehet munkahelyet találni. Bejárásról a cégek
ingyenes buszjáratokkal gondoskodnak.
- gyógy- és termálvizes strand nyújt kikapcsolódási lehetőséget a pihenni
vagyóknak.
Amennyiben a CASANETWORK JÁSZBERÉNYI IRODÁJA által
kínált NAGYKÁTAI CSALÁDI HÁZ, vagy bármely, a kínálatunkban
található INGATLAN felkeltette érdeklődését, hívjon bizalommal!
Kollégáim díjmentes, banksemleges hitelügyintézéssel állnak
rendelkezésére.
CASANETWORK - Ingatlanban otthon vagyunk!
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