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BELVÁROSBAN
42
nm-es, nappali + konyhás, utcafronti, két bejárattal rendelkező lakás eladó.
Az ingatlan elhelyezkedése miatt kiváló irodának,
üzletnek is: 21,7 M Ft.
+36-70/329-6039
*766642*

ELADÓ a Várkerületen
egy 58 nm-es, felújítandó, belső udvari, első
emeleti lakás: 21,9 M Ft.
+36-70/329-6039
*766639*

ELADÓ egy 40 éves családi ház a Lőverekben.
+36-30/771-3999
*766645*

ELADÓ háromszobás,
étkezős, jó állapotú, bútorozott, bruttó 72,5 nm-es
téglalakás liftes, belvárosi, újszerű társasházban.
Alku lehetséges: 36,9 M
Ft. +36-70/556-6444
*766650*



   

FERTŐRÁKOSON önálló családi ház eladó: 30 M
Ft. +36-20/352-7690
*766624*

FERTŐRÁKOSON részben felújított, önálló családi ház 3 szobával, kerttel eladó. Irányár: 24 M Ft.
+36-70/3777-395
*764661*

KERESEK
szimpla
garázst, dupla garázst,
teremgarázst,
illetve
raktárhelyiséget, üzlethelyiséget Sopronban
és környékén. Azonnal
megvásárolnám, készpénzért. SÜRGŐS! Tel.:
+36-70/584-7575.
*755492*

*762177*

FERTŐENDRÉDEN 25.000
nm szántóföld (ebből
3.000 nm akácerdő) eladó.
Tel.: +36-20/994-9045.
*758033*

FERTŐRÁKOS és Sopronkőhida közt, a Golgotán eladó 1564 nm-es építési telek aszfaltos út mellett. Villany van. 10%-ban
beépíthető: 19,5 M Ft.
+36-70/556-6444
*766654*

PERESZTEGEN, nagy
méretű telken eladó 3 szobás, 120 nm-es, téglaépítésű családi ház: 44,8 M
Ft. +36-30/280-6276
*766636*

RAKTÁROZÁSRA alkalmas, 117 négyzetméteres
helyiség Sopron belvárosában kiadó. Érdeklődni a
+36-30/902-8195-ös telefonszámon lehet. Major
Elektron Kft.
*766127*

SOPRON belvárosában
eladó egy kétszobás, 64
nm-es, téglaépítésű, első
emeleti polgári lakás: 27,5
M Ft. +36-30/280-6276
*766635*

KÉTSZOBÁS, erkélyes,
szigetelt/korszerűsített,
felújított, Juharfa utcai
lakás eladó: 22,9 M Ft.
+36-30/644-7389
*766625*

SOPRON belvárosában
tetőtéri, 67 m2-es, 2 szobás, padlófűtéses lakás
eladó. Ár: 22 M Ft. Tel.:
+36-70/652-6833.



LACKNER Kristóf utcai,
55 nm-es lakás eladó.
+36-30/771-3999
*766646*

LÖVŐN családi ház eladó
vagy soproni lakásra cserélhető. Ir. ár: 23 M Ft.
Érd.: +36-20/9535-029.
*758732*

NAPPALI+2 hálós lakóparki lakást keresek 32-33
M Ft-ig. +36-30/644-7389

SOPRON
belvárosának frekventált részén
eladó egy 88 nm-es, teljes felújításon átesett, 2.
emeleti, 2 szoba-hallos,
tágas terekkel rendelkező lakás: 40,5 M Ft. Tel.:
+36-30/280-6276.
*766633*

SOPRONBAN, a belvároshoz közel, 6 lakásos
társasházban
magasföldszinti, 2 és fél szobás, 68 nm-es lakás
eladó 29,9 M Ft-ért. Tel.:
+36-30/485-3089.
*756762*

        Ö
SOPRONBAN, az Alsólőverekben, nagy méretű telken hatszobás, 230 nm-es,
kétszintes + tetőtér-beépíthetőségi lehetőséggel rendelkező, téglaépítésű családi ház eladó: 99,99 M Ft.
+36-30/280-6276
*766637*

SOPRONBAN I. emeleti,
70 m2-es, 3 szobás, két
erkélyes, cirkófűtéses,
klímás lakás zárt udvari
parkolással eladó. Azonnal
költözhető. Ir. ár: 35,5 M
Ft. Érd.: +36-30/331-8389.
*761367*

SOPRONBAN, Jerevánon 55 nm-es, felújított,
klímás, erkélyes lakás
bútorokkal eladó. Tel.:
+36-30/348-7602.
*739177*

SOPRONBAN új építésű, 30 m2-es lakás 14
m2-es erkéllyel, parkolóval eladó. Ár: 22,9 M Ft.
Tel.: +36-70/946-2132.
*760924*

SOPRONBAN új építésű, 42 m2-es lakás
udvarral,
parkolóval
eladó. Ár: 28,9 M Ft. Tel.:
+36-70/946-2132.
*760935*

SOPRONBAN 2 egybeépített, de különálló, teljesen alápincézett, kertes
családi ház eladó. Érd.:
06-30/7246-526.

SOPRON-BELVÁROSI,
új, 22,82 nm-es üzlethelyiség eladó: 17,9 M Ft.
+36-20/352-7690
*766620*

SOPRONTÓL 20 PERCRE,
Kisfaludon eladó 1.06 hektáros, 55 aranykoronás,
összközműves, folyóparti, belterületi birtok, házzal. Lakhatásra, önellátó gazdálkodásra, vállalkozásra, üdülésre vagy
lakópark építésére, befektetésre: 48,5 M Ft. Érd.:
+36-70/312-6794.
*764775*

TEREMGARÁZSBAN
szgk. beálló eladó a
Ferenczy J. u. 6. sz. alatt.
+36-20/216-3631
*764680*

ÚJKÉREN eladó háromszobás, jó állapotú családi ház 1752 nm-es telekkel, garázzsal, melléképületekkel: 26,9 M Ft.
+36-70/556-6444
*766648*

VÁRKERÜLETEN
26
nm-es, jelenleg kozmetikaként működő üzlethelyiség eladó: 14,5 M Ft.
+36-70/329-6039
*766640*

NAPPALI+3 szobás ikerház 600 nm-es telekkel
Nagycenken eladó: 49,5
M Ft. +36-30/644-7389

SOPRONBAN, Ady E. u.
99. szám alatt új építésű
teremgarázs tulajdonostól eladó. Ár: 4.360.000
Ft. +36-30/750-9480

SOPRON-BELVÁROSI,
teljesen felújítandó, önálló ház eladó: 30 M Ft.
+36-20/352-7690

30%-BAN beépíthető,
1400 nm-es építőtelek
közművekkel Röjtökmuzsajon eladó: 7,4 M Ft.
+36-30/644-7389

*766628*

*765119*

*766623*

*766629*

*766632*

*755273*

