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Klasszikus családi ház
190 M Ft
Eladó családi ház, villa
Szeged, Újszeged
231 m² alapterületű
5 szobás
920 m² telekméret
30 % beépíthető
2 épületből áll
2 szintes ingatlan
2010 évben felújítva
300 cm belmagasságú
Építés éve: 2002
használt ingatlan
Parkosított
Kertvárosban
Tehermentes
Újszegeden, az Erdélyi térhez közel 2002-be
épült igényes anyagokból kivitelezett családi
ház csendes helyen eladó.
Szegeden az Erdélyi térhez közel csendes
utcában kínálom eladásra ezt a két szintes 231
nm-es, családi házat.
Az ingatlan 2002-be épült Porotherm téglából,
egyedi tervezésű, 5 szobás, dupla komfortos,
nyílászárói fa hőszigeteltek, redőnnyel,
reluxával, betörés biztos fóliával ellátott. Az
otthon melegét gáz-cirkó és vegyes tüzelésű
fűtés rendszer biztosítja.
A házat jellemzik a tágas világos terek, a családi
összejöveteleket kényelmesen megrendezheti
a hatalmas nappaliban amelyben elhelyezésre
került egy egyedi tervezésű kandalló is. Külsőbelső tereit a tágasság jellemzi, az élet érzése
kényelmet, nyugalmat, enyhe luxust sugároz.
A ház 920 nm-es, telken fekszik gondosan
körbekerített,
a kert gyönyörűen gondozott, a pázsit és az
örökzöldek nyugalmat, békét árasztanak.
Az ingatlanhoz tartozik egy komfortos mellék
épület, és dupla fűtött garázs is. Így akár két
vagy több generáció együttélésére is alkalmas.
A ház csendes övezetben, a Holt Maros
sétánytól nem messze található.
A környék nyugodt, tiszta, békés és biztonságos.
A belváros gépkocsival 10 perc alatt elérhető,
közelben óvoda , iskola , játszótér és számos
bolt található.
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További tulajdonságok felsorolása: [231 m² alapterületű] [5 szobás] [920 m² telekméret] [30 % beépíthető] [2
épületből áll] [2 szintes ingatlan] [2010 évben felújítva] [300 cm belmagasságú] [sávos beton alap] [alapzat
vízszigetelve] [teljeskörű vízszigetelés] [alapzat hőszigetelve] [teljeskörű hőszigetelés] [födém vízszigetelve]
[téglafalazatú] [nemes vakolatos] [nyeregtetős] [toronytetős] [a tető faszerkezetes] [mediterrán cserepes]
[alumínium ereszek] [fa ablakok] [hőszigetelt ablakok] [hevederzáras bejárati] [tömör fa, faragott ajtók] [szúnyoghálós
redőny] [reluxa] [szúnyogháló] [tükörmennyezet] [kovácsolt vas kapu] [automata kapu] [kovácsoltvas kerítés]
[kerámialap padlózatú] [laminált parkettás] [igényesen felújított] [korszerűsített] [ízléses] [hálószobával]
[gyermekszobával] [nappalival] [gardróbbal] [több hálószobával] [galériás] [társalgó] [vendégház] [több
fürdőszobás] [külön fürdőszoba, wc] [több wc ] [fürdőkádas] [ülőkáddal] [amerikai konyhás] [külön konyha, ebédlő]
[teakonyhás] [saját udvar] [saját kert] [saját terasz] [duplakomfortos] [háztartási gépekkel] [közvilágítás van]
[lakossági gáz bekötve] [lakossági víz bekötve] [esővízelvezetés van] [hulladékszállítás van] [ipari áramellátás van]
[lakossági áram bekötve] [csatorna bekötve] [egyedi fűtésű] [radiátoros] [gázkazán] [kandalló] [széles sávú internet
] [kábeltévé ] [több komm. szolgáltató] [DIGI] [T-HOME] [INVITEL] [UPC] [kétbeállásos garázs] [végig aszfalton
elérhető] [ABC közelben] [játszótér közelben] [közösségház közelben] [kutyafuttató közelben] [nyugdíjasotthon közel]
[szabadidőközpont közel] [gyógyszertár közelben] [Iskola közelben] [óvoda közelben] [háziorvosi rendelő]
[buszmegálló közelben] [taxiállomás közelben] [forgalmas úttól távol] [utcára néző] [kertre néző] [kertvárosban]
[lakóház udvar] [CSOK kedv. hitel] [3 hónap és beköltözhető] [északkeleti tájolású] [kültéri kamerarendszer]
[mozgásérzékelők] [betörésbiztos ablakok] [beltéri kamerarendszer] [állatbarát lakóközösség] [CC Korszerű]
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