# A-743, Πωλείται όμορφη μεζονέτα 132 τμ του
2007 με ωραία θέα στην Νέα Ζωή Ιωαννίνων

Αγορά. Πουλημένο. 140.000
€

μια ιδιαίτερου γούστου μεζονέτα.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ HOUSE4YOUΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΑΠΟ 160.000 ΣΤΙΣ 140.000
ΕΥΡΩ (10/04/2016)Πωλείται μεζονέτα - μονοκατοικία 132.5 τμ. του 2007 στην Νέα Ζωή Ιωαννίνων στην
οδό Αχιλλέως 6 (Google StreetView Link Here ) . Μια μεζονέτα εκλεπτυσμένου γούστου που ξεφεύγει
απο το κλασσικό εργολαβικό σχέδιο. Με όμορφη πανοραμική θέα το βουνό , διαμπερέστατη και ευήλια.
Αναλυτικά: Υπόγειο: 27.3 τμ.νομιμοποιημένος χώρος με WC, πάρκινγκ 28τμ., αποθήκη 4.5τμ,
λεβητοστάσιο 4.5 τμ. Ισόγειο υπερυψωμένο: 58.2 τμ. εκ των οποίων τα 14 τμ. ειναι νομιμοποιημένος
ημιυπαίθριος χώρος . Περιλαμβάνει μεγάλο σαλόνι με τραπεζαρία και ενα πολύ όμορφο τζάκι στην
γωνία, την κουζίνα ξεχωριστή απο τον χώρο καθως και ενα WC κοντά στην είσοδο. Όροφος: 47.00 τμ. .
Περιλαμβάνει 3 δωμάτια και ενα μπάνιο. Τα ξύλινα δάπεδα τόσο στο σαλόνι και την τραπεζαρία, όσο
και στα δωμάτια δίνουν μια ιδιαίτερη αισθητική και αποπνέουν μια αίσθηση ζεστασιάς.Επίσης με την
πώληση θα παραμείνουν οι εντοιχισμένες συσκευές της κουζίνας και του πλυντηρίου πιάτων , καθως
θα παραμείνουνε και 2 air condition . Διαθέτει πλήρης αυτόνομη θέρμανση με τον δικό της λέβητα και
boiler . Ακόμη διαθέτει αύλειο χώρο περίπου 80 τμ. .Η μεζονέτα βρίσκεται σε μεγάλο δρόμο στην Νέα
Ζωή με καινούργιες μεζονέτες δίπλα της. Μια εξαιρετική πρόταση για μια οικογένεια .

Βασικά Χαρακτηριστικά:
Υπνοδωμάτι : 3
α
Μπάνιο
: 3
Πληροφορίες Ακινήτου:
Τετραγωνικ : 132
ά Μέτρα
Κατασκευή Χαρακτηριστικά:
Κατασκευής
: 2007
Επιφάνεια Κάτω
: 27
Ορόφου
Επιφάνεια Κύριου : 58
Ορόφου
Επιφάνεια Άνω
: 47
Ορόφου
Συνολική Επιφάνεια : 132
Ευκολίες:
Γενικά Χαρακτηριστικά: Επιτρέπονται
Κατοικίδια,Ατομική Θέρμανση,
Παροχές: Πλυντήριο Πιάτων,Φούρνος,
Τοπικά Χαρακτηριστικά: Κοντά σε
καταστήματα,
Εξωτερικά Χαρακτηριστικά:
Κήπος,Αποθήκη,
Εσωτερικά Χαρακτηριστικά: Τζάκι,Air
Conditioning,Εντοιχισμένες
Ντουλάπες,Boiler,
Χαρακτηριστικά Θέας: Με θέα την
Λίμνη,Με θέα Βουνό,
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