Eladó Családi ház, 300 m2, 1 000 m2 telek, II. kerület
558 000 000 Ft

Gyönyörű családi ház eladó Budán!

Adatlap sorszáma:

#216000175

Szobák:

5

Építési mód:

Tégla

Belső állapot:

Luxus

Külső állapot:

Kiváló

Fűtés:

Cirkó

Építés éve:

1990

Felújítás éve:

2000

Kilátás:

Panorámás

Komfort:

Dupla komfort

Villany:

Bevezetve (230 Volt)

Víz:

Van, saját vízórával

Gáz:

Vezetékes gáz

Csatorna:

Közműhálózatba bekötve

Parkolás:

Garázsban

Akadálym.:

Nem akadálymentesített

Az Ön kapcsolattartója:

Gajdics Erika
Irodavezető
Pálvölgyben, a II. kerület felső részén, több buszjárat megállójától 1 percre,
kínálunk megvételre egy luxus kivitelű, 300 nm-es lakótérrel rendelkező családi

+36 30 164-7063
property.business.bt@gmail.com

házat a hozzá tartozó 1000 nm-es telekrésszel. Az épület a 1990-es években
épült majd később felújított, gyönyörű otthonosságot sugárzó belső terekkel, a
kertben kb.15 méter magas oszlopos tujákkal külső környezetétől szeparált,
privát panorámás teraszokkal és intim, gyönyörűen parkosított, karbantartott,
öntözőrendszerrel ellátott kerttel rendelkező családi ház. A kertben egyik helyen
szökőkút, máshol szobor, mely virágokkal körbe ültethető, és nagy járólapokkal
burkolt kerti partira/rendezvényre kialakított terület található.

A 3-szintes légkondícionált reprezentatív otthon beosztása a következő:
Bejárati szint: előtérből nyíló étkezős konyha (terasszal), egy lakószoba (jelenleg
dolgozószoba) , szinteltolással pár lépcső, a mennyezeten egy színes üveg
borítású kupolával ékesített társalgó/ étkezőbe érkezünk, innen egy teraszra
kijárattal, WC kézmosóval, egy szinttel (pár lépcső) 50 nm-es két francia
erkélyes, cserépkályhába épített kandallós nappaliba jutunk. Ezen a szinten
márvány burkolatú padlólapok alatti padlófűtés és radiátoros fűtés biztosítja a
meleget, a dolgozószoba parkettás radiátoros fűtéssel. Emelet: Itt található két
lakosztály gardrobokkal tágas fürdőszobákkal, egyik jacuzzis káddal+
WC+bidé+zuhanyzó+mosdó, a másik sarok káddal WC-vel mosdóval. Erről a
szintről van kijárat egyik irányban a hegyekre a másikból a városra is néző
panorámás teraszra, a körfolyosóról nyíló terasz mindkét irányba néz. Mindkét
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