Eladó Családi ház, 220 m2, 2 240 m2 telek, Szolnok
65 700 000 Ft
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Szandaszőlősön a Körte utcában igényes, tágas, világos, ﬁatalos
220 m2-es családi ház eladó !!
!!! Á R Z U H A N Á S !! Új ár: 65,7 Mft
*** IGAZI NYUGALOM SZIGETE! Csend és jó levegő****
Szandaszőlős kedvelt utcájában eladó egy 220 m2-es gyönyörű nagy
családi ház, 2240 m2-es telekkel.
A ház hőszigetelt, műanyag ablakokkal, illetve műanyag biztonsági bejárati
ajtóval. A háromszintes ház földszinti részén található a nagyméretű világos
nappali, kandallóval, klímával. Ezen kívül konyha , étkező, tároló , valamint két
fürdőszoba, melyből az egyik kádas, a másik zuhanyzós. 2 wc található
a földszinti részen. A konyhából nyílik a kertkapcsos télikert, melynek ablakai
teljesen eltolhatóak, így közvetlen kertkapcsossá válik. A konyha felszerelt,
gépekkel ellátott, tűzhely, sütő, mosogatógép,kerámia mosogató, mikrohullámú
sütő illetve páraelszívó áll rendelkezésre. Az emeleten felújított kádas
fürdőszoba, külön wc-vel, valamint 3 tágas, világos hálószoba. A szobák előtt
fedett, nagyméretű erkély van. Minden helyiségre jellemzőek a nagy, világos
terek, légies hangulatot adva az ingatlannak. Mindenhol minőségi, csempe
burkolatok járólapok és laminált padló található. A ház fűtése falfűtés,
mely weissmann kombi kazánnal történik. A szuterénben pedig egy külön
bejáratú minigarzon található, mely lehet iroda, vagy műhely is. A kertben 2
garázs, fatároló, zöldség-gyümölcs tároló, gyümölcsmosó beépítve, kerti
sütögető. valamint 2 kutyának is megfelelő kennel. Az udvarra elektromos kapun
tudunk bejutni. Fúrt kút, új szivattyúval és vezetékes kút is van kiépítve.
Gondozott hangulatos kert, beállt 20 éves tujákkal, bokrokkal. A telek mérete
2240 m2. A telek le van választva és a kert hátsó részén kb 1000 m2-en
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