1262. ingatlan adatlapja

Fekvés:
Fertõd
Típus:
Családi ház
Alapterület:
240 m2
Telekterület:
1200 m2
Komfort fok.:
Összkomfort
Épült:
1981
Ár:
69.900.000 Ft / EUR
Az EUR ár tájékoztató jellegû, árfolyam függõ

Egyéb adatok

Felszereltség

Jelleg: Téglaépítésû ház
Garázs:
Emelet: 0
Pince:

Víz:
Gáz:
Villany:
Csatorna:
Központi fûtés:
Telefon:
Kábel TV:

Jelmagyarázat
Van:
Nincs:

Leírás
Fertõdön több lakrészbõl álló, sokoldalúan hasznosítható nagyméretû családi ház eladó. Jelenleg
vendégház és a tulajdonosok otthona.
A ház részben alápincézett, ahol 2 kisebb és egy nagyobb tároló, fatároló és kazánház kapott
helyet.
A földszint elsõ részén garázs, 2 vendégszoba zuhanyzóval, közlekedõ és tároló helyiség található.
A jelenlegi lakásként funkcionáló házrészben télikert, étkezõ, konyha, kamra, wc, közlekedõ, nappali,
3 nagyméretû szoba és fürdõszoba került kialakításra.
A külön bejárattal rendelkezõ tetõtérben nappali, 4 szoba és két fürdõszoba kapott helyet.
A parkosított udvarban hangulatos nyári pihenõhely, garázs, nagyméretû melléképületek találhatók.
A rendezett kertben termõ gyümölcsfák, szõlõ és fúrt kút is szolgálja a háziak kényelmét.
A ház folyamatos karbantartásának köszönhetõen új fûtésrendszerrel, új gáz- és vegyestüzelésû
kazánnal, új nyílászárókkal, 10cm homlokzati szigeteléssel, új tetõvel és kerítéssel rendelkezik,
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továbbá kamerarendszerrel felszerelt.
Igény esetén teljes berendezéssel együtt is eladó.
Jelenleg 15 fõ a vendégházi rész befogadó képessége, ez a jelenlegi lakás turisztikai célú
hasznosítása esetén akár duplájára is növelhetõ.
A nyugati határ közelsége miatt (a pamhageni határátkelõ 7km) az ingatlanban rejlõ hasznosítási
lehetõségek tárháza bõséges. Kiváló lehetõség vállalkozásra vagy több generáció zavartalan
együttélésére egyaránt.
Ez a lehetõség Önnek szól, ha:
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