Lakás (8600 Siófok, Batthyány Lajos utca 2/B.
II/15.)
8600 Siófok, Batthyány Lajos utca 2/B. II/15.

Telekméret
54 m2

Leírás
A lakást magába foglaló társasház tégla építési
móddal épült, földszint + 2 emelet+ manzárd
beépítéses. Az eladásra kínált lakás a társasház
második emeletén található, zárt lépcsőházból
megközelíthető, É-Ny-i tájolású. A lakás
összekomfortos, fűtése,- és melegvíz ellátása
egyedi méréssel, központi CIRKÓ gázkazánról
kiépített. Összesen 54 m2 területű, 1 egész és 1
félszobás elrendezésű az ingatlan. Recovery Zrt
tájékoztatja az érdeklődőket, hogy nem
rendelkezik az ingatlan birtokával. Ennek
megfelelően a Vevő kockázati érdekkörébe
tartozik az ingatlan birtokba vétele. Vevő az
Ingatlan birtokbaadását nem jogosult követelni az
Eladótól és az Ingatlan birtokbaadásával
kapcsolatban nem jogosult semmilyen igénnyel
fellépni az Eladóval szemben, az Ingatlan
birtokbavételét Vevő köteles saját veszélyére és
költségére elvégezni.

Ár

24 960 000 Ft

Helyrajzi szám
6640/1/A/15

Kapcsolat
Mangult Attila
Ingatlangazdálkodási Manager
Iroda: +36 1 802 3596
Mobil: +36 30 632 2345
E-mail1: mangult.attila@cib.hu
E-mail2: ajanlatok_lako@cib.hu

Sem ez a tájékoztató, sem ennek bármely részlete nem tekinthető hivatalos ajánlattételnek, kizárólag a tájékoztatást szolgálja. A CIB Csoport semmiféle
anyagi vagy egyéb felelősséget nem vállal ezen információk felhasználása miatt. A tájékoztatóban feltüntetett területek méreteinek változtatásának
jogát fenntartjuk.

Flat (8600 Siofok, Batthyany Lajos utca 2/B. II/15.)
8600 Siofok, Batthyany Lajos utca 2/B. II/15.

Plot size
54 sqm

Description
The condominium building is built from brick, and
includes 2 flats and a mansard. The flat for sale is
located on the 2. floor, and it can be approachable
from a closed stairway. It has all modern
conveniences, the heating and the hot water is
provided by centre gas boiler with private metre.
The flat is 54 sqm, and comprises one room and a
small room. Recovery Zrt declares that it is not in
possession of the subject property, thus the
property is being offered for sale in an “as is “
state and without possession. Accordingly, taking
possession of the property is the buyer's risk and
also it’s Buyer’s responsibility to assess the risks
of possession. Buyer is not entitled to demand the
possession from the Seller and the Seller is not
responsible for any loss, material or otherwise,
resulting from any issues relating to the
possession of the property.

Price

24 960 000 HUF

Plot number
6640/1/A/15

Contact
Attila Mangult
Asset Manager
Office: +36 1 802 3596
Cell phone: +36 30 632 2345
E-mail1: mangult.attila@cib.hu
E-mail2: ajánlatok_lako@cib.hu

Neither this brochure, nor any of the details contained herein constitute part of a formal offer and all data should be considered for purposes of
marketing information only. CIB Csoport is not responsible for any loss, material or otherwise, resulting from use of this information. Areas described
in this brochure are subject to final measurement.

