
Szeretnél elmenekülni a város zajától, és saját családi házban új életet
kezdeni? Saját elképzeléseidet szeretnéd megvalósítani?

A Lux Home Ingatlaniroda Tatabánya kínálatából 182500745
számon eladó Tatabánya, családi ház jellemzői:
- Az ingatlan a Barackosban található. Besorolása zártkerti, így csak
készpénzes vásárlás jöhet szóba
- A ház jelenleg egy szobából, egy amerikaikonyhás nappaliból és egy nagy
fürdőszobából áll, amely felújított, lakható állapotú
- Ezen felül a jelenlegi tulajdonos hozzáépített egy előszobát és két
nagyméretű szobát, ahol már csak a befejező munkálatok vannak hátra
(burkolás, festés). Így mintegy 90 m2-es lakóterület varázsolható.
- Az összes nyílászáró lecserélve, villany-, és vízvezetékek cseréje is
megtörtént
- Teljesen új tetőt kapott az ingatlan
- Víz és villany rendelkezésre áll, a szennyvíz emésztőbe jut el
- Az ingatlan szerkezete vegyes: egyrészt tégla, másrészt könnyűszerkezet,
harmadrészt pedig ytong, azonban az egész ház szigetelése már
megtörtént, már csak kőporozásra és színezésre vár.
- A fűtés villannyal történik, a teljes szigetelés és az új nyílászárók miatt
gazdaságos és komfortos megoldás
- A ház alatt egy pince is található, amely kiválóan alkalmas lehet tárolásra
- A telek rendezett, két utcából is megközelíthető, a parkolás a ház előtt két
autónak is megoldott, fúrt kút is található, valamint egy szerszámtároló
- A ház 1 perc autóútra van az aszfaltozott úttól, közvilágítás az utcában
nincs. 
- A belmagasság a konyhában és a fürdőszobában 195 centiméter
- Amennyiben egy panellakás áráért egy nyugodt környékre szeretne
költözni, ahol kis befektetéssel egy egész család kényelmesen lakhat,
megtalálta az álmait.

Fogasi Mirtill
Irodavezető
+36303186350
fogasim@gmail.com

vegyes

családi ház
90m2

768m2

 szoba: 3 db
jó
felújítás alatti
külső
villanyfűtés
nincs klíma
ingyenes parkoló
utcán
bevezetve (230
Volt)
van, saját
vízórával
nincs gáz a
közelben
nincs telefon
internet optikai
kábel
szennyvíz derítő
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Eladó családi ház, Tatabánya

25 000 000 Ft

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!
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