
A Casanetwork Jászberényi Ingatlaniroda  megvételre
kínál Jászjákóhalmán Kapitányréten 222 m2-es,  4 szobás, átlagos
állapotú tanyát lakóépülettel  fa nyílászárókkal, valamint 30624 m2-es
szántóval az alábbi paraméterekkel:
A tanya lakóépülettel külön is megvésárolható 29,900,000Ft-ért
szántóföld nélkül.

Az ingatlan jellemzői:

- 1995-ben épült szilikátból erős, szigetelt alapra. A falak szárazak, nem
repedezettek. A cseréptető jó állapotú, nem szorul javításra. A ház
fűtéséről beépített cserépkályhák gondoskodnak melyek a legnagyobb
hidegben is kellemes melegen tudják tartani a házat, méga fürdőszobát is. A
melegvízről elektromos bojler. A víz ellátását beméretett fúrt kútból
házi vízmű biztosítja. A tetőtér beépíthető 100 m2-en, víz és
villanycsonk elő van készítve. Két különálló lakásként is használható
kialakításának köszönhetően. nagy, világos étkező lehetővé teszi, hogy
esetleg nagyobb család együtt is kényelmesen étkezzen. Félköríves
ablakoknak köszönhetően a ház még barátságosabb,

- Az ingatkan  helyiségei: szobák (25 m2, 17,5 m2, 12,25 m2)
padlószőnyeg burkolattal, az alsó részben 16 m2 PVC
padlóburkolattal, étkező 17,5 m2 járólap  padlóburkolattal, az alsó
épületben  12 m2, folyosók (10 m2 és 5,25 m2), konyhák 5 m2 az alsó
részben 14 m2 járólap padlóburkolattal, fürdőszoba 5 m2
járólap  padlóburkolattal, wc 2 m2 járólap  padlóburkolattal, fedett
teraszok (6 m2, 21 m2) az alsó részen 26
m2 beton  padlóburkolattal, fürdőszoba+wc az alsó részben 6 m2
járólap padlóburkolattal, , borospince 21 m2 beton  padlóburkolattal,,

- a házhoz tartozó telken 1634 m2-en több nagy melléképület kapott
helyet, melyekből több is alkalmas garázsnak is. Több nagy ól és istállók
által állattartásra is alkalmas. Továbbá kicsi gyümölcsfa park és óriás tuják
teszik otthonossá a telket.
A környék jellemzői:

- Jó közlekedés a 31-es főútnak köszönhető, mely közvetlenül a tanya
mellett halad el. Buszmegálló 20 m-re található. A közelben két város is
van (Jászjákóhalma és Jászapáti), ahol nemrég megújult termálvizes
strand várja a pihenni vágyókat. A közeli nagyvárosok ipari parkjai sok
munkalehetőséget kínálnak akár céges buszokkal melyek megkönnyítik a
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Helyiség Terület
Szoba 17.50 m2
Szoba 25.00 m2
Szoba 12.25 m2

Folyosó 10.00 m2
Étkező 17.50 m2
Folyosó 5.25 m2

Fürdőszoba 5.00 m2
WC 2.00 m2

Konyha 5.00 m2
Terasz 21.00 m2
Terasz 6.00 m2
Terasz 26.00 m2

Fürdőszoba + WC 6.00 m2
Konyha 14.00 m2
Étkező 12.00 m2
Szoba 16.00 m2

Borospince 21.00 m2
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