Eladó Családi ház, 104 m2, 600 m2 telek, Tatabánya
46 500 000 Ft

Új építésű ház, Liaporból!

Vállaljuk családi házak építését. Alaptól – Prémiumig!
A megadott árban telkek nem szerepelnek, és nem meglévő ház!
Oda építjük meg ahova ön szeretné!!!
Emelt szerkezetkésztől - KULCSRAKÉSZ állapotig!
ÖN MEGÁLMODJA, MI ELKÉSZÍTJÜK!
Új építésre vegye igénybe CSOK 10+15M Ft-os állami támogatást!
Liapor ECO-házból szeretne reggelente kávézni? Igen!

Adatlap sorszáma:

#7301209

Szobák:

1+3

Építési mód:

Tégla

Belső állapot:

Új építésű

Külső állapot:

Hőszigetelt

Fűtés:

Villanyfűtés

Építés éve:

2021

Kilátás:

Utcára

Komfort:

Összkomfort

Villany:

Bevezetve (230 Volt)

Víz:

Van, saját vízórával

Gáz:

Nincs a közelben

Csatorna:

Közműhálózatba bekötve

Telefon:

Van

Tv:

Kábeltévé

Internet:

Optikai

Parkolás:

Udvarban

Bútorozottság:

Bútorozatlan

Akadálym.:

Akadálymentesített

Energ. tan.:

AA+

Az Ön kapcsolattartója:

Németh József
Irodavezető
+36 30 227-2575
joci.nemeth8@gmail.com

Ez az ingatlan ,,Szoﬁ” fantázia nevű, kicsi a bors, de erős, Hanna ház kicsiben?
Igen! KULCSRAKÉSZEN.
Bruttó 104m2 beépített terület, Nettó 85m2 hasznos alapterület. Nappali + 3
hálószoba, nagy üvegfelületek, klasszikus formavilág, többféle külső design
lehetőség. Javaslatunk szerint modern elektromos padlófűtéssel (akár
hőszivattyús fűtéssel is). ajándék 5,5 kW napelem rendszerrel. Ez a rendszer
képes elvinni a ház fűtését a téli, fűtési szezonban. A ház kimagasló műszaki
tartalommal és minőségi anyagfelhasználással készül, modern Liapor
technikával! A ház 3 hónap alatt külső-kész és 5 hónap alatt kulcsrakész. Az ár
tartalmazza a prémium külső és prémium belső kivitelezést. Nem tartalmazza a
külső díszburkolatokat, garázst, a medencét, a bútorokat, a teraszokat, a
pergolákat és a ház árának áfáját. Az árak csak tájékoztató jellegűek! A
szerződésben foglalt árakat garantáljuk, nincsenek építkezés közben elszálló
költségek! A Liapor ECO falazatból épülő házak rendelkeznek minden
tanúsítvánnyal és engedéllyel, melyek birtokában, akár hitelre is
megvásárolhatók, illetve igénybe vehető minden állami támogatás is CSOK, stb.
Az iroda informatikai hátterét az Ingatlan Forrás biztosítja. -- Tel.: 06-1/414-0667, www.ingatlanforras.hu, info@ingatlanforras.hu
Válogasson homes4you terveink közül, vagy egyeztessük álmai házát és mi

