Eladó Családi ház, 197 m2, 1 438 m2 telek,
Előszállás
39 900 000 Ft

Előszálláson működő üzlet családi házzal eladó!

A Dunaújvárostól 20 km-re, az M6-os autópályától pedig mindössze 3 percnyire
elterülő, csendes, Fejér megyei település frekventált főutcáján kínálunk
eladásra, egy dupla komfortos, tetőtér beépítéses, 197 nm hasznos alapterületű,
6 szobás családi házat a hozzá tartozó, jelenleg is működő virágbolttal. Az 1952ben épült, rendkívül jó statikai állapotban lévő családi ház 1995. és 1999. között
teljes körű felújításon és bővítésen esett át, melynek során az épület új tetőt és
szigetelést kapott, az elavult ajtókat és ablakokat modern, hőszigetelt
nyílászárókra, a megkopott burkolatokat esztétikus parkettára és járólapokra
cserélték. Az eredeti, 80 nm-es házat további helyiségekkel bővítették, valamint
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a tetőtérben egy külön bejáratú, 46 nm-es, összkomfortos lakást alakítottak ki. A
jelenleg még beépítetlen, 108 nm-es padlástérben újabb lakóhelyiségek
kialakítására is adott a lehetőség. A családi ház fűtéséről gázkazán,
gázkonvektorok és hagyományos kandalló gondoskodik. Az 1.438 nm-es telken
álló családi ház mellett egy 48 nm-es üzlethelyiség is kialakításra került, amely
jól működő, jelenleg is üzemelő virágboltnak és hűtőkamrának ad helyet. A
lakóház és üzlethelyiség mögött, közel 1.000 nm-es területen elterülő
üvegházak biztosítják a virágbolt zavartalan ellátását, a 37 éve kiválóan
prosperáló vállalkozás működését. Az ingatlan kínálati ára tehát a két
generációs, dupla komfortos családi ház mellett tartalmazza az üzlethelyiség,
annak teljes ügyfélköre, valamint a jól működő vállalkozás értékét is, amely
biztos megélhetést biztosít új tulajdonosa számára.
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