Eladó Családi ház, 118 m2, 725 m2 telek, Demecser
12 500 000 Ft

Demecser kedvelt részén, nagycsaládosoknak, vagy azoknak
akik el szeretnének szakadni a város zajától, azok ﬁgyelmében
ajánlom ezt a csodálatosan felújított családi házat.
Demecser kedvelt részén, nagycsaládosoknak, vagy azoknak akik el szeretnének
szakadni a város zajától, azok ﬁgyelmében ajánlom ezt a csodálatosan felújított
családi házat.
A ház alap területe 118 m2, a telek hozzá pedig 725 m2. Az udvaron egy

City Cartel, Nyíregyháza

Adatlap sorszáma:

#17701813

Szobák:

4

Építési mód:

Szilikát

Belső állapot:

Felújított

Külső állapot:

Hőszigetelt

Fűtés:

Gázkazán

Építés éve:

1986

Felújítás éve:

2008

Kilátás:

Utcára

Tájolás:

Északkelet

Komfort:

Összkomfort

Villany:

Bevezetve (230 Volt)

Víz:

Víz az épületben

Gáz:

Vezetékes gáz

Csatorna:

Közműhálózatba bekötve

Telefon:

Van

Tv:

Kábeltévé

Internet:

ADSL / ADSL2

Parkolás:

Garázsban

Bútorozottság:

Bútorozatlan

Akadálym.:

Nem akadálymentesített

Az Ön kapcsolattartója:

gyönyörű kemence, fúrott kút, és ráadásul még garázs is van, és igen ez mind
benne van az árban! Az ingatlan külsőleg szigetelt, műanyag nyílászárós, a tető

Winklár Bence

cserép, a falazata szilikát. Két fűtésrendszere is van: gázkazán, a másodlagos

Asszisztens

pedig egy vegyes tüzelésű kazán, ehhez tartozik egy széntároló is.

+36 30 314-7784
winklar.bence@citycartel.hu

A belső elrendezése kiváló. A teraszról a nappaliba lépünk, ahonnan
kényelmesen meg tudunk mindent közelíteni. A 2 nagyszoba az utcára néz. A
konyha mellett található egy kamra, ami valljuk be minden konyhatündér
segítségére van , mivel sok alapanyagot tárolható.
A 3 szoba laminált padlós, festett falakkal, a nappali járólappal burkolt, festett
falakkal, a többi helyiség járólapos, csempézett falakkal. Az egyik nagyszobában
beépítésre került még egy klíma is.
A ház teljesen alá van pincézve, úgy hogy a következő tulaj, aki ÖN lesz,
kényelmesen tud majd pakolni. Közlekedésben kiváló, mivel Demecser
legfrekventáltabb környékén található.
Nincs más dolga, mint hívni, megnézni, és megvenni! Ügyfeleinket hitelszakértő
segíti ingyenesen a legmegfelelőbb lakáshitel kiválasztásában, a bankinál akár
kedvezőbb feltételekkel!
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