Eladó Építési telek, 700 m2 telek, Szigetszentmiklós
14 900 000 Ft

Építési telek mobilházzal eladó

Szigetszentmiklós csendes kertvárosi részén eladó egy 700nm-es önálló építési

Adatlap sorszáma:

#183500041

Belső állapot:

Jó

Külső állapot:

Jó

Fűtés:

Villanyfűtés

Építés éve:

2019

Kilátás:

Kertre néző

Tájolás:

Kelet

Komfort:

Összkomfort

Villany:

Bevezetve (230 Volt)

Víz:

Saját kút

Gáz:

Nincs a közelben

Csatorna:

Csatorna az utcában

Telefon:

Telefon a közelben

Tv:

Kábeltévé

Internet:

Szélessávú (>10Mbps)

Parkolás:

Udvarban

Bútorozottság:

Bútorozott

Akadálym.:

Nem akadálymentesített

Az Ön kapcsolattartója:

telek 35nm lakótérrel rendelkező négy évszakos, country stílusú mobilházzal .
A telek a Boglya utcáról nyíló egyik kis utcában található. Az építési telek
beépíthetősége 30%. Jelenleg egy újszerű állapotú mobilház áll rajta, ami alulrólfelülről és kívülről is plussz szigetelést és új hőszigetelt műanyag nyílászárókat
kapott. Nagyon hangulatos, country stílusú bútorokkal és kiegészítőkkel van

Czirják Györgyi
Irodavezető
+36 70 546-2913
kerteshaz2015@gmail.com

felszerelve. A háznak eredetileg két bejárata volt, de az egyik van csak
jelenleg használatban. A bejárat elé egy hangulatos fa terasz épült, ami a
füvesített kert felé néz. A lakótérben található egy étkezős nappali, egy konyha,
egy zuhanyzós fürdőszoba, egy kézmosóval is felszerelt wc., egy franciaágyas
hálószoba és két picike kis szoba amikben két-két ágyikó lett beépítve. A
nappaliban található sarok garnitúra is kétszemélyes ággyá alakítható. A lakótér
méretéhez képest nagyon praktikus elosztású. Sok szép beépített bútor található
benne, ami számos pakolási lehetőséget rejt. A konyhabútor igényes és
gépesített, a hűtő megbeszélés tárgyát képezi. A melegvíz ellátást egy korszerű
és energiatakarékos villany bojler , míg a fűtést szintén energiatakarékos norvég
elektromos fűtőtestek, valamit egy hangulatos elektromos kandalló biztosítja. Itt
csak a villanyszámlát kell ﬁzetni, ami 13.000Ft/hó átalányt jelent. Víz ellátás fúrt
kútról, dupla szűrővel zavartalanul üzemel. Szennyvíz elvezetése emésztőbe
történik. A kert szépen rendezett, parkosított. Sok gyümölcsfa és évelő növény is
megtalálható benne. A telken áll egy 15nm nagyságú garázs épület, de akár
több autó beállására is van lehetőség.
Közelben van közért és buszmegálló is, amivel pár perc alatt Szigetszentmiklós
Az iroda informatikai hátterét az Ingatlan Forrás biztosítja. -- Tel.: 06-1/414-0667, www.ingatlanforras.hu, info@ingatlanforras.hu
központjában lehetünk. Ide valóban egy bőrönddel is be lehet

