
A megbízó adatai

Ár és bérleti díj

Az ingatlan alapadatai

Bérbeadási jellemzők

Az épület adatai

A lakás adatai

Ingatlanfelvételi adatlap Saját azonosító: LAKÁS Piramis System

Lakótelepi panel öl.  Lakótelepi nem panel öl.  Belvárosi öröklakás  Belvárosi öröklakás új  Belbudai öröklakás  Zöldövezeti öröklakás

Zöldövezeti öröklakás új  Villalakás  Lakóparki öröklakás  Lakóparki öröklakás új  Házrész

# Név:

Személyi igazolványszám:

# Megbízó státusza

E-mail címek:

# Telefonszámok:

Telefonszámok:

# Irányítószám:  # Település:

# Utca:

# Házszám:  Emelet:  Ajtó:

Címmegjegyzés:

Értesítések küldése: E-mail  Postai úton  E-mail & postai  Nem kér

További értesíthető személyek (név, státusz, e-mail, max. két telefonszám)

# Eladási ár:  millió Ft  EUR  USD

Megjegyzés az árral kapcsolatban:
Publikus

Bérleti díj:  ezer Ft/hó  EUR/hó  USD/hó

Megjegyzés a bérleti díjjal kapcsolatban:
Publikus

Terhelés az ingatlanon:

Közös költség:  Ft/hó

Közös ktg. tartalmazza:

Cserébe beszámít:

Eladás oka:

Helyrajzi szám:
Publikus

Körzet:

Az ingatlan címe azonos a megbízóével

# Irányítószám:  # Település:

# Utca:
Publikus

# Házszám:  Emelet:  Ajtó:

Tetőtéri  Kertkapcsolatos

Környék leírása:

Kaució:  hónap  ezer Ft

Kaució megjegyzés:

Bérbeadás kezdete (leghamarabb):

Kikötés bérlőkre:
Publikus

Berendezés:

Berendezés színvonala:

Bútorzat leírása:

Egyéb berendezések:

mosógép  mosogatógép  hűtőgép  színes TV  műhold vétel

riasztó  szárítógép

Házról szövegesen:

Hány emeletes a ház?:

Lakások száma:

Épület építési éve:

Miből épült:

Épület állapota:

Lift van a házban?: van  nincs

Tömegközlekedés:

Legközelebbi megálló percben:

Beépített összes szintterület falak és teraszok nélkül:  m²

Teraszok területe összesen:  m²

Egész és félszobák száma összesen:

Ebből félszobák száma:

Hálószobaként használható szobák száma:

Belmagasság:

Lakás állapota:

Lakás építési éve:  Felújítás éve:

Felújítás kiterjedt:

Elvégzendő munkák:



A lakás adatai (folytatás)

Szintek megnevezése, helyiségek szintenként

Leírás

Belső használatú információk

 

Burkolatok a különböző helyiségekben:

Ajtók anyaga és minősége:

Ablakok anyaga és minősége:

Fürdőszobák, csempék, szaniterek márkája és minősége:

Lakás honnan nyílik:

Lakás fő tájolása:

Lakás hová néz:

Benapozás:

Árnyékolás:

Csendesség:

Panoráma:

Parkolás az utcán:

Felszíni beálló a kerítésen belül:  gk számára

Garázshelyek száma:  gk számára

Garázsbérlési lehetőség:

Telefonvonal:  db

Internet:

Kaputelefon: van  nincs  video  színes video

Műholdvétel:

Riasztó:

Fűtés rendszere:

Fűtési ktg tényleges fogyasztás szrt?:

Melegvíz:

Beépített konyhabútor  Légkondícionáló  Fóliázott ablaküvegek

Speciális üvegezés  Hidromasszázs fürdőkád  Dupla komfortos  Vízóra

Megjegyzések:

Egyéb extrák:

Lakás szintjeinek száma:

Szint megnevezése, alapterület, belmagasság, helyiségek, alulról felfelé haladó sorrendben:

Címsor:

Leírás:

Milyen célra, kinek ajánlja:

Jelen foglaltság:

Legkorábbi használatba vétel:

Angol nyelvű címsor:

Angol nyelvű leírás:

Közvetítési díj mértéke:

Megbízás időtartama: határozatlan  határozott

Kizárólagosság: nincs  van

Az ügynök véleménye az ingatlanról:

Áron aluli jó ajánlat: igen  nem

Ajánlat minősítése a referens szerint (0-5):

Saját rezsis hirdetés:

nem érdemes  egyszer  néhányszor  mindenütt

Belső használatú megjegyzések:


