
Évente egy-két eladó stég van a méltán népszerű bokodi hűtőtavon, ne
maradjon le a lehetőségről!
Eladásra kínálunk egy 75 m2 alapterületű horgászstéget a Bokodi-tó
oroszlányi oldalán, a lehető legjobb helyen.

A Lux Home Ingatlaniroda Oroszlány kínálatából eladó Oroszlány,
nyaraló jellemzői:
- A stég a három szomszédjával együtt egy külön, zárható ajtón közelíthető
meg, így háborítatlan békesség uralkodik
- A Bokodi-tó legjobb részén fekszik, közel a korábbi szalagpályához
- 75 m2 alapterületű a trepni, mindkét oldalra pecázható
- A lakható rész egy 5mx4,6 méteres épület, amely 10 centi kőzetgyapot, 5
centi hungarocell szigetelést kapott minden oldalról. Ebben két szoba
található.
- Emellett egy félig nyitott nyárikonyha is található, amely szintén 25 m2,
ennek beépítésével kétszeresére növelhető a lakható terület
- Új villanyvezetékek (32A), a fűtésről mennyezetfűtés gondoskodik a téli
napokon
- A stég bejáratánál egy külön, zárható tároló, és egy tartályos wc is
található, emellett egy tűzrakóhely és egy pad is szolgálja az új tulajdonos
kényelmét, több autó is kényelmesen elfér a parkolóban
- A stéghez jár egy csónak is
- Az új tulajdonos évi kb 83.000 forint évi költséggel számolhat, ebben
benne van a szemétszállítás, az éves engedély is. 
- A tavon ritkaságszámba megy az eladó, jó állapotú, jó helyen lévő stég, így
ne habozzon!

Amennyiben a Lux Home Ingatlaniroda Oroszlány által kínált
hirdetés felkeltette az érdeklődését, kérem keressen bizalommal! Kollégáim
díjmentes és bankfüggetlen hitelügyintézéssel állnak ügyfeleink
rendelkezésére.
Lux Home - Számoljon velünk
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