2014 mūrinis namas, 60 kv.m., su terasa, baldais,parkingu,

Objekto ID: 14234

115.000 €
Butas pardavimui

1/2

2

60 m²

2 K.B. SU KIEMELIU, KLEVINĖJE
Ekologija, kokybė, išskirtinumas- tai trys faktoriai apibūdinantys
parduodamą 2 kambarių butą: Avižienių sen., Klevinės vs., Arkos g.
Butas yra mūriniame 2 aukštų name- 1 aukšte su jaukiu vidiniu kiemeliu- 1,6
aro. bei parkavimo vieta.
Butas- 60 kv.m.: virtuvės erdvė su kambariu- 40.85 kv.m., izoliuotas
miegamasis- 11.86 kv.m., edvus vonios kambarys- 6.12 kv.m.
Buto įrengimui buvo pasitelkta profesionaluas dizainerio pagalba- sienos
dažytos ekologiškais dažais; svetainės zona- natūralaus ąžuolo alyvuotos
lentos; grindys- ąžuolo; itališkos plytelės; išskirtinis apšvietimas- įleidžiami
halogenai, kurie išskirtinai suteikia modernumo bei jaukumo; vidinės durystaip pat natūralaus medžio.
Butas parduodamas su virtuvės baldais bei aukštos klasės buitine technika:
dviejų dalių šaldytuvu, idaplove, kaitlente, orkaite, gartraukiu, taip pat
natūralaus medžio virtuvės baldais; spintomis bei jų įranga taip pat kt.
baldais pagal susitarimą.
Itin ekonomiški buto eksploataciniai mokesčiai- šildymas bei karšto vandens
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Šildymas
įėjimo į butą- (išpirkta vieta). Svečiams- bendra aikštelė.
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Tai idealus pasiūlymas tiek nedidelei šeimai su vaikais, tiek
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Vandentiekis
Kanalizacija
Saugi kaimynystė- įvažiavimas į gyvenamąją zoną pro užkardą.
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dujos kuris Miesto
Miesto darbų, mėgstate ramybę ir
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ieškote buto,
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gamtą- šis pasiūlymas Jums. Kviečiame ir laukiame Jūsų.
Ypatumai: Tamsus kambarys; Baldai; Signalizacija; Šarvo durys;
Telefonas; Kabelinė TV; Internetas;
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