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 השכרהלבניין מגורים משופץ בעל פוטנציאל 

 .  (Ingolstadt)ינגולסטדט -ב AUDIבמטרופולין 
 

 
 ימהכביש הראש מבט

 SHV10036IN :נכסמספר 
 בניין למגורים ועסקים סוג השקעה:
   Ingolstadt ינגולסטדט עיר / עיירה:
 m² 880 שטח כולל:
 m² 450 שטח מחייה:

 695,000  € מחיר רכישה:
 67,000  € :(שנתיתהכנסה מהשכרה )

 ממחיר רכישה       3% תיווך:
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 1598 נבנה בשנת:
 שימוש ראשון לאחר שיפוץ מצב הנכס:
 2013 שופץ לאחרונה:
 מתוחכם איכות הריהוט:
 3 קומות:
 מערכת חימום מרכזית מבוססת גז מערכת חימום:
 כן אינטרנט / טלפון:
 כן מרפסת:
 כן מרתף:

 

 תיאור:

דירות המגיעות עד  6בניין המגורים כולל 

מ"ר. לנכס יש גם גינה גדול  58גודל של 

 ומגרש חנייה.

חזית וגג הבית שופצו לחלוטין וכל החלונות 

 הוחלפו.

וחזית  לכל דירה חדר מקלחת חדש

קומתית חדשה. הגג מבודד ובו שתי דירות 

החימום המרכזית באיכות  נפרדות. מערכת

גבוהה, שופצה לאחרונה ועומדת 

 בסטנדרטים של בודרוס.

 מיקום:

ינגולסטדט ידוע בעיקר בשל מטרופולין 

   המפקדה הראשית של יצרנית הרכב 

. הדבר AUDI –הגרמנית הגדולה ביותר 

אבטלה הנמוך בגרמניה. המוביל לשיעור 

ישנם תושבים.  105,111-במקום גרים כ

שירותים סוציאלים רבים, בתי ספר 

ואוניברסיטאות. מרכז העיר מאופיין 

 בבניינים עתיקים ומרכזי קניות רבים.

  .הבניין ממוקם כמה צעדים מהמרכז

 תמהחצר האחורי מבט  
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 גבעליית הג סטודיו
 

 תחדר מדרגו

 

 ןסלו

 

 ףבמרת מערכת חימום

 


