Iktatószám:

INGATLAN NYILVÁNTARTÓ ADATLAP

Internetszám:

I. Ingatlan címe:
Település neve

Városrész

Utca, házszám, emelet, ajtó

Kapcsolattartó neve

Helyrajzi szám

Telefonszám

E-mail cím

Utolsó ár:

Ajánlati ár/
dátum

II. Az ingatlan elhelyezkedése a településen:
É
Ny

K
D

Központtól: .…..……….. m

Vasútállomás ………….…. m

Orvosi rendelő: ………… m

Bolt ………… .m

Megközelíthető:

szilárd burkolatú úton

Buszmegálló ……………. m

Iskola: ……….... m

töltött úton

Óvoda: …………. m

földúton

III. Ingatlan adatai:
Lakóház:

családi ház,

Lakás:

szövetkezeti lakás,

Telek:

építési telek,

Üzlethelyiség:

bérleti jog, tulajdonjog

Egyéb:

ikerház,

sorház,

társasház 1-4 lakás,

házrész
társasház több lakás

beépítetlen üdülő telek,

zártkert,

panel

mezőgazdasági ingatlan

………………………………………………………………..
Telek, lakóház

Épület, lakás
m2

Telek területe:
Szintek száma:

Épület típusa:
Épület szintjeinek száma:

2

Szintek területe:
Egyéb épületek,
alapterületük:

m

Lakások száma:

m2

Lakás területe:

m2

Lakáson belüli szintek:

Fekvés, tájolása:

Szobák tájolása:

Épület építési éve:

Épület építési éve:

Felújítási éve:

Felújítási éve:
teljes

Felújítás mértéke:

részleges

Felújítási munkák
megnevezése:
Jelenlegi állapot:

m2

teljes

Felújítás mértéke:
Felújítási munkák
megnevezése:

luxus

jó

átlagos

gyenge

felújításra szoruló

Elvégzendő munkák:

1

bontandó

egyéb:

részleges

Helyiségek

Területe m2

Száma

Elhelyezkedése

Burkolata

Szoba

egybenyílóak

külön bejáratúak

Félszoba

egybenyílóak

külön bejáratúak

Konyha
Étkező
Fürdőszoba
Wc

egybenyílóak külön bejáratúak
amerikai konyhás
egyben

külön

Egyéb:
Egyéb:
Egyéb:
Erkély, terasz
Garázs
Beállási lehetőség
redőny

extrák:

kábel tv

internet

riasztó

Építési mód:

tégla

vegyes

Fűtési mód:

központi:

gáz

központi:

lakás -

egyedi:
Közművesítettség:

klíma

vályog
-

panel

vegyes

egyéb:

-

ház

tömb

konvektoros

víz:

gázszilikát

szilárd
-

egyéb:

-

kályha

vezetékes

táv

könnyűszerkezetes

radiátor

cserépkályha

gáz

vezetékes

egyéb:

- padlófűtés

kandalló

egyéb:

egyéb:

villany:

230V

szennyvíz csatorna

fúrt kút hidrofor

PB palackos

230/400V

szennyvízakna

ásott kút hidrofor

tartályos

nincs

nincs

nincs

nincs

Megjegyzés:

IV. Ingatlan tulajdoni adatai:
Tulajdonos neve

Lakcím

Az ingatlan értékesítésére az Árkád Ingatlan Kft-nek

eladásig,*

kizárólagosságot adok*
Mellékletek:

Tulajdoni lap*

Telefonszám

2 hónapig,*

4 hónapig,*

Tulajdoni arány

6 hónapig,*

kizárólagosságot korlátozott ideig sem adok*.
Helyszínrajz*

Alaprajz*

Fénykép*

(Mellékletek csatolása nem kötelező.)

(* a megfelelő szöveget kérjük aláhúzni )
A közölt adatok valódiságáért felelősséget vállalok.
Orosháza, 20…. ……………………. hó ….. nap.

…………………………
közvetítő aláírása

…………………………
megbízó aláírása

2

