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Panellakás, 3 szobás, 1.
em
29.9 M Ft
Eladó panellakás
Szeged, Rókus
70 m² alapterületű
3 szobás
10 emeletes épületben
260 cm belmagasságú
1. emelet
használt ingatlan
Rókusi, 3 szobás, 1. emeleti erkélyes, liftes,
panellakás eladó.
Szeged-Rókus városrészben, a Rókusi körúton
kifizetett,
panelprogramos,
liftes,
akadálymentes házban, első emeleti, 70 m2-es,
három szobás, panellakás eladó.
A ház a panelprogram keretein belül, külső
hőszigetelést kapott az ablakok korszerű
műanyag hő és hangszigeteltek.
A szobák hő és hangszigeteltek belülről is.
A szobák laminált parkettával burkoltak, a falai
festettek.
A fürdőszoba zuhanykabinos, hidegburkolattal
ellátott, a toalett külön helyiségben.
A fűtésről távhő gondoskodik radiátorokkal. A
ház jó esztétikai és műszaki állapotban van, jó
lakó közösséggel.
A fiatalos kialakítású lakás ideális lehet akár egy
család vagy akár diákok számára is, de az első
emeleti elhelyezkedése miatt az idősebb
korosztály is otthonra lelhet benne.
A lakás fűtése 8800 Ft havi átalány, közös
költsége havi 10600 Ft
Befektetésnek is remek választás!
A lakás 1/1 tulajdon, tehermentes, azonnal
költözhető!
Az ingatlan kitűnő elhelyezkedésű, a Tesco,
kisboltok, pékségek, piac, óvoda, iskola,
játszótér, patika, orvosi rendelő megtalálható a
közelben, valamint számos tömegközlekedési
eszköz elérhető, belváros könnyedén
megközelíthető. A parkolás a ház előtt és a
környéken díjmentes. A lakáshoz közös tároló is
tartozik.
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A lakás rugalmasan megtekinthető!
Keressen bizalommal.
További tulajdonságok felsorolása: [70 m² alapterületű] [3 szobás] [10 emeletes épületben] [260 cm belmagasságú]
[vasbeton falazatú] [felújított lakás] [külön konyha, ebédlő] [erkély, balkon, loggia] [közös tároló] [összkomfortos]
[akadálymentesített] [távfűtésű] [radiátoros] [több komm. szolgáltató] [parkolás közterületen] [ABC közelben]
[játszótér közelben] [gyógyszertár közelben] [Iskola közelben] [óvoda közelben] [bölcsőde közelben] [buszmegálló
közelben] [trolimegálló közelben] [villamosmegálló közelben] [utcára néző] [lakótelepen] [lakás] [átlagos fűtés
költség] [átlagos közös költség] [befejezett, kifizetett pp.] [CSOK kedv. hitel] [azonnal beköltözhető] [délkeleti tájolású]
[kaputelefon]
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