
A jászberényi CasaNetWork Ingatlan Iroda eladásra kínál, egy 1975-
ben épült, nettó 70 m2-es, 1+1 fél szobás, jászladányi családi házat.

Az ingatlan jellemzői:

- a lakótér területe: 70 m2, 

- a telek területe: 400 m2, 

- építési módja vályog+ tégla, részben szigeteléssel ellátott, melynek
anyaga: 5 cm-es Hungarocell

lemez,

- nyílászárók fajtája: dupla szigetelésű műanyag,
- tetőfedés anyaga: cserép,
- split klíma,
- fűtése: vegyes tüzelés.

A 8 m2-es nyitott teraszról, a bejáratból belépve, egy 5,4 m2-es
előszobába érkezünk, mely helyiségből egy 13,1 m2-es
konyha+étkező, egy 10,1 m2-es fürdőszoba+Wc található, járófelületük
metlakival fedett. Találhatunk még egy 11,6 m2-es, és egy 21,6 m2-
es szobát, ezen helyiségeket laminált padlóval látták el.
Az ingatlan Jászladány központi részén helyezkedik el. 2022-ben
felújították, új nyílászárók, új villamos hálózat került kialakításra,
külső homlokzati színezést kapott.
1/1 tulajdonban van, per- és tehermentes.

A községben megtalálhatók: boltok, általános iskola, óvoda, községház,
posta, dohánybolt.
Ajánljuk fiatal párok részére, mivel kevés anyagi ráfordítással, élhető otthont
tudhatnak majd magukénak.
/A hirdetésben szereplő információk a megbízótól kapott adatok alapján
készültek./

Amennyiben az 182100097-es azonosító számú eladó, jászladányi

Ivanics Éva
Ingatlanértékesítő
+36202270940
eva.ivanics@casanetwork.hu
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Helyiség Terület
Szoba 11.60 m2
Szoba 21.60 m2

Konyha + étkező 13.10 m2
Fürdőszoba + WC 10.10 m2

Előszoba 5.40 m2
Terasz 8.00 m2
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