Eladó Téglalakás, 54 m2, Szombathely
17 995 000 Ft

Megnyerő téglalakás Szombathelyen eladó vagy vidéki házra
cserélhető
Optimális méretű és elrendezésű, otthonos lakás Szombathely egyik
legparkosabb és emberléptékű környezetében a KISZ lakótelep / Százhold

Adatlap sorszáma:

#169800011

Szobák:

2

Építési mód:

Tégla

Belső állapot:

Jó

Külső állapot:

Felújított

Fűtés:

Konvektor

Építés éve:

1977

Felújítás éve:

2012, 2018

Kilátás:

Utcára

Tájolás:

Délnyugat

Komfort:

Összkomfort

Villany:

Bevezetve (230 Volt)

Víz:

Van, saját vízórával

Gáz:

Vezetékes gáz

Csatorna:

Közműhálózatba bekötve

Internet:

Szélessávú (>10Mbps)

Parkolás:

Utcán ingyenesen

Bútorozottság:

Részben bútorozott

Energ. tan.:

AA+

Az Ön kapcsolattartója:

városrészen kerül értékesítésre vagy ingatlan cserére, értékegyeztetéssel.
A tégla falazatú lakás 2 egymásból is nyíló szobával, – ez előny
kisgyermekeseknek! - és az egyikből leválasztott étkezővel rendelkezik, ami
javítja az életkomfortot és bővíti a funkcionalitást; - legyen szó gyermekekkel
együttélésről, életet kezdő ﬁatal párról vagy egyedülállóról.

Pék Ciprián
Irodavezető
+36 70 318-1818
ciprian.pek@europaotthon.hu

Az egyik szobából a lakás erkélyére léphetünk, a zöld lombkoronák mellé, ami a
lakásban élők kertje, kávézója, napozója, vagy éppen a szárítója.
Nagyon hasznos és a lakás raktára, a 2 db, 3 négyzetméteres száraz, pincében
található és zárható tároló, ahol kerékpárokat is biztonságban tudhatnak.
A lakás rendezett, tiszta és barátságos lépcsőházban, a társasház első emeletén
található, körülötte - alatta, felette, mellette - lakással.
Tájolása a legnaposabb; a szobák délre, a fürdő, konyha nyugatra napoznak.
Környezete zöld és parkos, átmenet a családi házas és a magas házas lakótelepi
miliő között. Közvetlen a ház mellett bölcsőde, gyermekorvosi rendelő található,
100 méterre óvoda és buszmegálló, de 200 méteren belül van általános iskola
és szupermarket is, így a szociális infrastruktúra kiváló, főleg kisgyermeket
nevelőknek vagy idősebbeknek.
A ház előtt mindig van parkolóhely. Közbiztonsága és tisztasága az itt élők
igényessége miatt kimondottan jó.
A ház teljes körű felújítása az elmúlt esztendőkben megtörtént; így vastag
hőszigetelést, szép színezést kapott, a termofor kémények felújítottak, a
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