
A Kunszentmártoni CasaNetWork Ingatlaniroda megvételre kínálja a
Kunszentmártonban lévő 3 szobás, nappalis tégla építésű családi
házat!

A kunszentmártoni családi ház főbb jellemzői:

- a telek nagysága 718 m2

- a nettó alapterület 77 m2

- a ház B30-as téglából épült 1975-ben 
- az ingatlan 2003-ban esztétikai felújításon esett át
- az épület jelenlegi állapota felújítandó
- a tetőfedés anyaga pala
- az épületben kialakításra került: 3 szoba, nappali, konyha, folyosó,
fürdőszoba illemhelyiséggel 
- a 3 szoba burkolata parketta, a többi helyiség kő, járólap padozatú
- az ingatlan komfortos: víz, gáz, villany (éjszakai áram) bevezetve, csatorna
a telken belül található
- a ház fűtését gáz központi fűtés biztosítja
- a nyílászárók fából készültek
- a házhoz tartozik még egy tárolónak használható melléképület
- parkolási lehetőség az udvarban
- 5 perc autóval minden elérhető, amire a hétköznapokban szükség van:
piac, orvos, gyógyszertár, iskola, óvoda, üzletek,
- közelben található a Cserkeszőlői Gyógyfürdő, a Tiszakürti Arborétum, a
horgászni vágyóknak a város mellett kanyargó Körös folyó ad kitűnő
lehetőséget.
Amennyiben a 155803937 számú Kunszentmártonban lévő 3 szobás,
nappalis családi ház, vagy az irodánk kínálatában lévő bármelyik
ingatlan felkeltette az érdeklődését, hívjon bizalommal bármikor!

Drégelyvári Árpád
Ingatlanértékesítő
+36203685550

arpad.dregelyvari@casanetwork.hu
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Helyiség Terület
Folyosó 10.00 m2
Szoba 9.40 m2

Nappali 11.80 m2
Szoba 15.90 m2
Szoba 18.10 m2

Fürdőszoba + WC 5.00 m2
Konyha 7.30 m2

Hivatkozási szám: 183800017

Eladó családi ház, Kunszentmárton

5 900 000 Ft

Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!
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