
Eladó Fonyód part közeli utcájában, a strandhoz közel egy kifogástalan
állapotú, 110 nm-es, három szobás, ízlésesen megépített és kialakított, 7
éve teljes körűen felújított, pofás kis családi ház medencével.
Jellemzők:

-        A praktikus beosztású, 3 szobás családi ház hasznos lakótere 110 nm.
-        Nagyméretű amerikai konyhás nappali, étkező, két hálószoba,
fürdőszoba+WC, kamra.
-        A hét éve történt teljes szerkezeti és gépészeti felújítás során a ház
külső szigetelést kapott, cserére kerültek a burkolatok, vezetékek,
nyílászárók, melyek 3 rétegű hőszigetelt üveggel, redőnnyel felszereltek.
Felújításra került a tető is. Térburkolat készült, valamint kialakításra került
az elektromos kapu, riasztó és az öntözőrendszer is.
-        A ház felépítése lehetőséget kínál a két hálószoba megosztására,
további szobák kialakítására is.
-        A padlóburkolatok laminált parketta és mázas kerámia.
A telek mérete 690 nm, gondozott, intim, nagyrésze térkővel burkolt, amely
több gépkocsi beállására alkalmas.
-        A fedett terasz mérete cca 25 nm.
-        A gépesített fürdőmedence 8 x 3 méteres.  
-        Fűtése gázcirkó kazánnal, padlófűtéssel és/vagy elektromos norvég
panellel megoldott, amit 8 kw-os napelem támogat.
-        A bútorzat, berendezés ára külön megállapodás tárgya.  
-        Jó lokáció, a strand cca. 300 m-re helyezkedik el.
-        Rendezett tulajdonviszonyok, jogtiszta, készpénzes fizetés esetén
rövid időn belül birtokba vehető, felújítást nem igényel.
Az ingatlan remek lehetőség állandó lakhatásra, nyaralónak, vendégháznak,
befektetésnek. Biztonságos, szép családias környék, igazi „balatoni”
hangulattal, illatokkal.
Vételárát a kedvező lokáció, a felújítás minősége, az alacsony rezsi és a
vízközeli fekvése indokolja.
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