Eladó Családi ház, 264 m2, 1 240 m2 telek, Siófok
154 900 000 Ft
Adatlap sorszáma:

#17110030

Szobák:

6

Építési mód:

Tégla

Belső állapot:

Luxus

Külső állapot:

Hőszigetelt

Fűtés:

Padlófűtés

Építés éve:

2018

Kilátás:

Kertre néző

Tájolás:

Délnyugat

Komfort:

Dupla komfort

Villany:

Bevezetve (230 Volt)

Víz:

Van, saját vízórával

Gáz:

Vezetékes gáz

Csatorna:

Közműhálózatba bekötve

Parkolás:

Garázsban

Bútorozottság:

Bútorozott

Az Ön kapcsolattartója:

A City Cartel Ingatlaniroda eladásra kínál Foki-hegy közkedvelt részén, egy 1240
m2-es telken fekvő, két szinten összesen 264 m2 összterületű családi házat.
A környezet csendes, átmenő forgalom mentes!
Nívós és a magas minőség jegyében, saját részre épített ingatlan, melyet az
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igényes munka és kivitelezés jellemez. A ház elrendezése kiváló, praktikus, jól
átgondolt tervezésű. Tágas, napfényes terek, terasz kapcsolatos nappali került
kialakításra.
A földszinten belépve az ingatlanba egy világos előtérbe érkezünk, ahol nagy
méretű, tolóajtós tároló található. Az előtérből tovább haladva tágas, napfényes
nappaliba érkezünk, mely egy térben található az étkezővel és a konyhával,
melyből egy kamra is nyílik. A földszinten továbbá kialakításra került teljesen
szeparált részen egy hálószoba, egy gardróbhelyiség (mely igény szerint
szobaként is funkcionálhat), külön WC és fürdőszoba. A nappaliból tudunk kilépni
a 34 m2-es teraszra. Ezen a szinten található még egy nagyméretű háztartási
helyiség (kilépővel a hátsó kert felé), egy infraszauna, illetve egy dupla garázs
is. A garázs nagyon praktikusan elérhető az előtérből és a háztartási helyiségből
is.
Az előtérből egy belső lépcsőn át juthatunk az emeleti részre. A tágas
közlekedőből nyílik három szoba, valamint egy modern nagyméretű fürdőszoba.
A magas minőségű ELTER lámpatestek és a LED világítás is extra megjelenést
nyújt az egész lakótérben. Köszönhetően a gondosan megválogatott
burkolatoknak, színeknek és berendezésnek, azonnal otthon érezheti magát az
ember.
Az iroda informatikai hátterét az Ingatlan Forrás biztosítja. -- Tel.: 06-1/414-0667, www.ingatlanforras.hu, info@ingatlanforras.hu
A gépész tervezés és kivitelezés is megbízható, szakértő cég munkáját dicséri. A

