
A Casanetwork Jászberényi Ingatlaniroda  megvételre hirdet
egy Jászapátiban lévő, 81 m2-es, 3 szobás családi házat.

Az ingatlan jellemzői:

- 1975-ben épült vályogból, erős magas szigetelt alapra, stabil, száraz, nem
repedezettek a falak,
- vastag vályog falak jól hőszigetelők külső szigetelő burkolat nélkül is,
- kialakításának és a két bejáratnak köszönhetően könnyen átépíthető a ház,
- a fűtést gázkonvektorok biztosítják, 

- helyiségek: külön nyíló szobák (16 m2) és (18 m2), nappali 14 m2,
konyha és étkező 18 m2, fürdőszoba és WC 5 m2, kamra és
padlásfeljáró 5 m2, előszoba 5m2,
- az ingatlanhoz tartoznak melléképületek, autóbeálló, tárolók és ólak. A
melléképületben nyári konyha lett kialakítva . A mellette lévő helyiségek
alkalmasak szoba és fürdőszoba kialakítására, így még egy kis lakás is
kiépíthető.

A környék jellemzői:

- csendes nyugodt környék közel a városközponthoz, a zsákutcának
köszönhetően nincs átmenő forgalom,
- a közelben található nemrég felújított termálvizes strand a
kikapcsolódásra, pihenésre vágyóknak,
- a környező városok ipari parkjai sok munkalehetőséget biztosítanak, a
cégek saját buszjárataikkal teszik kényelmesebbé a munkába járást.
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
rendelkezésére.
 CASANETWORK - Ingatlanban otthon vagyunk!

Hegedűs Csaba
Ingatlanértékesítő
+36205153765

csaba.hegedus@casanetwork.hu
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víz az épületben
gáz az épületben
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Szoba 18.00 m2
Szoba 16.00 m2

Nappali 14.00 m2
Konyha + étkező 18.00 m2
Fürdőszoba + WC 5.00 m2
Kamra, Éléskamra,

Spájz 5.00 m2

Előszoba 5.00 m2
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Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!
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