
Hatalmas 6300nm-es telekkel rendelkezik ez az ingatlan, mely rengeteg
lehetőséget hordoz magában. A ház a falu központjában helyezkedik el,
közelben minden megtalálható ami a hétköznapi élethez kell, de akár saját
magának is meg tudja termelni amire háztartásának szüksége van.
A Lux Home Ingatlaniroda Oroszlány kínálatából eladó szákszendi, családi
ház jellemzői:
-A faluban központi elhelyezkedés, 100 méteren belül megtalálható bolt,
posta, iskola, orvosi rendelő, és buszmegálló is.
 -A 131 nm-es tégla építésű családi ház az 1960as években épült. Majd a 70
es években hozzáépítettek még egy szoba konyhás lakrészt, ami a hátsó
bejáratról is megközelíthető, de a lakótérrel egybe van építve. Így a házban
kialakításra került helyiségek: előtér, lakóelőtér, 4 szoba, 1 fürdőszoba, 1
mosdó WC, kamra, és konyha. A második, hátsó rész egy utólag beépített
verandán át érhető el. A helyiségek közti belső kapcsolaton keresztül az
egész épület bejárható. Konyha jelenleg csak a hátsó bővített részben van.
-A fűtésért 3 cserépkályha és gáz konvektorok felelnek. A kémény jó
állapotú. 
-Építési szerkezetek a következők: Beton sávalap, beton lábazat mely 38 cm
vastag és B30-as tégla falazat, vasbeton födémszerkezet, fa tetőszerkezet,
sík pala fedéssel. Nyílászárók kapcsolt gerébtokos szerkezetek (melyek
2018-ban redőnnyel lettek felszerelve), belső ajtók típusa fa szerkezetű.. 
 -A tető szerkezete jó állapotú, palával lett fedve. 
-A burkolatok több helyiségben parketta,1 szoba már laminált parketta,
előszoba PVC, mozaiklap, a falak festettek, és csempézettek. A parketta
alatt beton van.
-2010- ben a ház külső homlokzata újra lett kő porozva, és ekkor készült el a
térköves járda is. 
-Az udvar 3 részre tagolt. Az első két udvarrész jól körbe van kerítve, elöl
kovácsoltvas kerítéssel, ami a tavalyi évben is újra lett festve.
-Az udvaron rengeteg, jól termő gyümölcs fa, bokor és szőlő is található,
melyek hosszú évek gondos munkájának gyümölcsei. 

-Szákszend Komárom-Esztergom megyében található 1600 fős település.
Megközelíteni kiépített, szabályozott utakról a Tatabányai megyeszékhely,
illetve Győr, Komárom, Kisbér és Császár irányából is lehetséges.
Budapesttől való távolsága 85 km, Tatabányától 29 km. Az M1 autópálya 15
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