Eladó Családi ház, 204 m2, 529 m2 telek, Siófok
129 000 000 Ft
Adatlap sorszáma:

#17110104

Szobák:

7

Építési mód:

Tégla

Belső állapot:

Felújított

Külső állapot:

Kiváló

Fűtés:

Cirkó

Építés éve:

1992

Felújítás éve:

2020

Kilátás:

Udvari

Komfort:

Dupla komfort

Villany:

Bevezetve (230 Volt)

Víz:

Van, saját vízórával

Gáz:

Vezetékes gáz

Csatorna:

Közműhálózatba bekötve

Parkolás:

Garázsban

Az Ön kapcsolattartója:

Siófok-Fokihegyen otthonos családi ház eladó

Szabó Andrea
Ingatlanértékesítő
A City Cartel Ingatlaniroda eladásra kínál Siófokon, a Foki-hegy közkedvelt
részén, egy 529 m2-es telken fekvő, két szinten összesen 204 m2 összterületű

+36 70 368-1730
laszlo.szabo.andrea@citycartel.hu

családi házat, melyhez az alagsorban megtalálható még a garázs, egy tároló és
egy igazi kis hangulatos borospince.
A magas minőség jegyében, saját részre épített ingatlant ebben az évben
felújították, melyet az igényes munka és kivitelezés jellemez. A ház elrendezése
kiváló, praktikus, jól átgondolt tervezésű. Tágas terek, terasz, kevés gondozást
igénylő szép kert.
A földszinten belépve az ingatlanba egy előtérbe érkezünk. Az előtérből tovább
haladva a tágas nappaliba érkezünk, melyből az étkezőbe és a konyhába
léphetünk, ahonnan egy kamra is nyílik. Az étkező és a konyha között egy kis
dolgozósarok lett kialakítva. A földszinten továbbá kialakításra került teljesen
szeparált részen egy hálószoba és egy fürdőszoba wc-vel. Az emeletre a
földszinti előtérből juthatunk fel, mely külön zárható bejárattal rendelkezik, így
kiváló lehetőség akár az egész felső szint 6-8 fő nyaraltatására is. A jelenlegi
tulajdonosok is kiadták a nyári szezonban. Az emeleti részen található egy
nappali, három hálószoba, egy konyha étkezővel és kettő zuhanyzós fürdőszoba
wc-vel. Az emeletről fel lehet menni a padlástérbe, mely tágas, kiválóan
alkalmas tárolásra. Az alagsorban található a garázs, egy tágas tároló és egy
hangulatos borospince.
Köszönhetően a gondosan megválogatott burkolatoknak, színeknek és
berendezésnek, azonnal otthon érezheti magát az ember. Igazi "beleszeretős"
otthon.
Az iroda informatikai hátterét az Ingatlan Forrás biztosítja. -- Tel.: 06-1/414-0667, www.ingatlanforras.hu, info@ingatlanforras.hu
A házban radiátoros fűtés biztosítja a fűtést. Az emeleten a hálószobák klímával

