Namas su garažu, pirtimi ir ūkiniu pastatu. 15 arų sklypas

Objekto ID: 14445

230.000 €
Namas pardavimui
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5

235 m²

NUOSTABUS NAMAS DIDŽIOJOJE RIEŠĖJE
Didžiojoje Riešėje parduodamas kokybiškai pastatytas, papildomai
apšildytas, ekonomiškas, jaukus, tvarkingas 2 aukštų namas 15 arų sklype.
Namas 5 kambarių, su dideliu garažu dviems automobiliams, atvira ir
įstiklinta terasa. Kokybiška statyba, naudojant tik geras medžiagas.
Sklypas aptvertas, su automatiniais vartais, apželdintas, įrengta laistymo
sistema, trinkelėmis kloti takeliai, apšvietimas. Gražūs dekoratyviniai
augalai, tujų gyvatvorė.
Vidiniame kieme pastatyta rąstinė pirtelė su priešpirčiu. Taip pat atskiras
ūkinis namukas. Viskas ko reikia gyvenant name.
Šildymas dujomis, kokybiškas ir ekonomiškas.
Vanduo iš nuosavo gręžinio, bet iki sklypo yra atvestas miesto vandentiekis.
Norint galima lengvai pajungti.
Kanalizacija miesto.
Vasaros pabaigoje bus naujai asfaltuojama gatvė ir bus asfaltuotas
privažiavimas iki pat namo.
Yra
gatvės apšvietimas.
Savivaldybė
Miestas
Miesto dalis
Gatvė
Vilniaus r. namo plotas
Didžiosios
k. 270m2,
--Vanaginės g.
Naudingas
235m2 Riešės
, bendras
garažas 36m2.
Statybos metai
Plotas
Aukštų sk.
Kambarių sk.
Pirmame aukšte:
2004 svetainėje rasite
235 židinį čia smagu2 leisti vakarus, 5priimti svečius.
30m2
Virtuvės
ir valgomjo
polotas
42m2 čia taip
pat yra išėjimuĮrengimas
į erdvią terasą
Žemės plotas,
a Namo
tipas
Šildymas
kuri padalinta į atvirą dalį ir įstiklintą dalį. Įstiklinta dalis puiiai tarnauja lyjant
15.00
Mūrinis
Dujomis
Pilna
apdaila
lietui ar šaltais vakarais. Taip pat ji lengvai transformuojas į pusiau
atvirą su
stumdomomis
darimis.
Būklė
Dujos
Vandentiekis Kanalizacija
Virtuvė yra integruoti baldai su buitine technika. Naujai pakeista indaplovė.
Tvarkingas
Dujų nėra
Miesto
Prie
virtuvės yra labai
šeiminijnkėms Miesto
reikalingas sandėliukas
maisto
produktams
ir indams.
Privažiavimas
Vandens telkinys
Pirmame aukšte yra ir darbo kambarys 15m2. Pageidaujant galima 5rengti
Asfaltuotas
svečių
kambarį arba pirmo aukšto miegamąjį kamarį.
Sanmazgas svečiams ir katilinė su dujiniu katilu.
Garažas
dviem
automobiliams
Platūs
automatiniai vartai. Lentynos
Ypatumai:
Internetas;
Garažas;36m2.
Židinys;
Terasa;
sandėliavimui. Įėjimas į namą padarytas iš garažo, todėl nereikės eitį per
lauką.

Brokeris

Objektas žemėlapyje
NERIJUS VALANČIUS
8 610 33155

Antrame aukšte:
Tėvų miegamasis 29m2 su drabužinėmis. Taip pat čia įrengtas
kondicionierius optimaliam ir komfortiškam miegui.
Vaikų miegamieji 18m2 ir 22m2 su integruotomis drabužinėmis.
Didelis vonios kambarys 10m2, čia įrengta vonia ir sklabyklė.
Antras sanmazgas su dušo kabina.
Taip pat čia rasite laisvalaikio zoną kurioje yra biliardo (pulo) stalas.

nerijus.valancius@ontex.lt

UAB ONTEX
Sėlių g. 13 – 24, Vilnius

Namas ekonomiškas, statytas iš blokelių, apšiltintas papildomai. Šildymas
radiatoriais taip pat išvedžiotaki ortakiai nuo židinio.
Grindys išklotos parketu ir plytelėmis. Sienos dažytos.
Namas parduodamas su dalimi baldų. Virtuvės baldai integruoti, buitine
technika - orkaite, kaitlente, indaplove, šaldytuvu, garintuvas.
Name gyvena labai maloni šeima, aplink draugiški kaimynai. Laukiame tokių
pat naujųjų namo gyventojų. :)

