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      Alapvető adatok
     Azonosító: 15126

     Ár: 38 900 000 Ft

     Épület: 65 nm

     Szobák száma: nappali + 2

     Település: Debrecen

     Városrész: Belváros közelében

     Cím: Török Bálint utca

     Emelet: 2.

     Építés éve: 2019

     Fűtés: mért tömbfűtés

     Falazat: tégla

     Jelleg: tégla lakás

      Jó tudni
     Állapot: új építésű

     Szobák: külön bejáratúak

     Lift: van

     Erkély: van

     Parkolás: zárt udvaron

     Fűtőtestek: padlófűtés, radiátor

     Fürdőszobák száma: 1

     Épület emeleteinek száma: 4

       További jellemzők
       - csendes, központi helyen

       - műanyag ablakok

       - hőszigetelt

       - beépíthető tetőtér

Petőfi tér közelében új építésű lakás eladó

Debrecen Belvárosában közel a Petőfi térhez és villamoshoz, egy modern letisztult formavilágú

gyönyörű társasház épül, 2 háztömbbel. A lakások nagy többségéhez erkély vagy terasz is tartozik,

így biztosítva a lakók kényelmét.

A lakások mindegyikére jellemző a hatalmas üvegfelület, mely a szobák esetében is parapet

magasság nélküli, földig ablakok kerülnek beépítésre.

Fűtése mért központi gázkazánról működő padlófűtés, külön kérésre akár radiátor is beépíthető.

A liftes épület 2.-ik emeletén eladó egy 64 nm-es, nappali + 2 szobás lakás 14 nm-es terasszal.

Főbb műszaki paraméterek:

- Teherhordó falak 30 N+F

- Szigetelése 15 cm Austrotherm Grafit

- Nyílászárók: 3 rétegű 6 légkamrás műanyag, kívül antracit, belül fehér színben

- fűtés : házközponti, kondenzációs gázkazán, padlófűtéssel. (igény szerint radiátor is kérhető), egyedi

mérő órával

- lakásonkénti termosztát

- Hideg burkolatok: 4.000 ft/nm bruttó

- meleg burkolatok: 4.000 ft/nm

Ismerkedjen a lehetőséggel, további információért hívjon, érdeklődjön.

	

Ár

Irányár 	38 896 150 	Megbízás típusa 	Eladó

Ár/m2 	600 249 	  	 

Épület tulajdonságai

Épület állapot belül 	Új ép. 	Épült 	2 020

Épület állapot kívül 	Új ép. 	Emeletek száma 	3

Lift 	Hívó 	Lakások száma 	15

Épület szerkezete 	Tégla 	Épület stílusa 	Új építésű

Lépcsőház típusa 	Zárt lépcsőház 	Akadálymentesített 	

Helyiségek

Szobák 	3 	Fürdőszobák 	1

Félszobák 	1 	Erkélyek száma 	1

Egész szobák 	2 	Össz erkély méret 	14

  	  	Legnagyobb erkély mérete 	14

Az ingatlan közvetlen linkje:

http://www.hazak-ingatlanok.hu/debrecen/elado/lakas_tarsashaz/15126.html

Érdeklődjön telefonon: (30) 512-8502

http://www.hazak-ingatlanok.hu/
http://www.hazak-ingatlanok.hu/debrecen/elado/lakas_tarsashaz/15126.html





