Eladó Téglalakás, 54 m2, Nyíregyháza
16 900 000 Ft

City Cartel, Nyíregyháza

Adatlap sorszáma: #17701838

Belváros, 54m2, 3.emelet, teljesen felújított, szigetelt, és az
ára?!... nevetséges!
Kedves nézelődő!

Sajnos van egy rossz hírem. Amennyiben csak az időt töltöd a hírdetésem
olvasásával, kötelességem felhívni a ﬁgyelmedet, hogy ennél közelebb még

Szobák:

2

Építési mód:

Tégla

Belső állapot:

Felújított

Külső állapot:

Hőszigetelt

Fűtés:

Házközponti egyedi méréssel

Építés éve:

1975

Felújítás éve:

2016

Kilátás:

Vegyes

Tájolás:

Dél

Komfort:

Összkomfort

Villany:

Bevezetve (230 Volt)

Víz:

Van, saját vízórával

Gáz:

Vezetékes gáz

Csatorna:

Közműhálózatba bekötve

Telefon:

Van

Tv:

Kábeltévé

Internet:

ADSL / ADSL2

Parkolás:

Utcán ingyenesen

Bútorozottság:

Részben bútorozott

Akadálym.:

Nem akadálymentesített

Az Ön kapcsolattartója:

sosem álltál ahhoz, hogy beleszeress egy lakásba, úgyhogy csak saját
felelősségre nézd meg a képeket. Mert amit most láthatsz, az egy párataln és
valószínüleg soha vissza nem térő ajánlak. A Korzótól, és annak minden

Legány András
irodavezető - vezető értékesítő

előnyétől maximum 10perc sétára található ez a 3. emeleti, két szobás, teljesen
felújított, kivűlről szigetelt, klímás részben bútorozott lakás, ami csak arra vár,

+36 20 323-6459
legany.andras@citycartel.hu

hogy új tulajdonosa beköltözzön, és élvezze azt a munkát, amit az előző
tulajdonos elvégzett. A lakás két évvel ezelőtt teljesen fel lett újítva, ennek
köszönhetően nincs más dolga, mint egy kicsit belenyúlni a zsebébe, és fényes
nappal kirabolni a jelenlegi tulajdonost, természetesen miután felépült az
alacson ár miatti szétütésből. Ha ezekkel megvagyunk, szinte semmi más dolga
nincs, mint felemelni a telefont, felhívni engem.. és legalább 2-3 alkalommal is
megerősítést kérni az alacson ár valóságosságával kapcsolatban. Ne aggódjon,
meg fogom nyugtatni, hogy a megadott paraméterek valósak, nem történt
semmi féle elírás. Kérem tegyen próbára, nem fog csalódni.

Vevőink számára a szolgáltatásaink ingyenesek, bankfüggetlen pénzügyi
tanácsadók rendelkezésükre áll, csak úgy mint a jogi képviselőnk.

Hívjon... mutatom.. megveszi.. élvezi!
Az iroda informatikai hátterét az Ingatlan Forrás biztosítja. -- Tel.: 06-1/414-0667, www.ingatlanforras.hu, info@ingatlanforras.hu

