Butas nuomai, Karoliniškės, I. Šimulionio g., 90 kv.m, 900 Lt
Adresas internete - www.nuomosbiuras.lt/10469
Kodas:

3BSim

Apskritis:

Vilniaus apskritis

Gyvenvietė:

Vilniaus m.

Miesto dalis:

Karoliniškės

Gatvė:

I. Šimulionio g.

Aukštas:

1

Aukštų
skaičius:

4

Plotas:

90

Kambarių
skaičius:

3

Statybos metai: 2008
Pastato tipas

mūrinis

Būklė

tvarkingas

Šildymas

centrinis
kolektorinis

Taip pat

Kaina

atskiri kambariai,
baldai, galimybė
apstatyti baldais,
sieninė spinta,
aukštos lubos,
parketas, nauja
el. instaliacija,
plastikiniai
vamzdžiai,
televizorius,
langai su stiklo
paketu,
sandėliukas,
požeminis
garažas, uždaras
kiemas, dušas,
skalbimo mašina,
internetas,
kabelinė tv,
signalizacija,
šarvinės durys,
virtuvė sujungta
su kambariu,
virtuvės
komplektas,
šaldytuvas
900 €/mėn

Kaina už 1 kv.
10.00 €/mėn
m.

ŠIMULIONIO G. IŠNUOMOJAMAS JAUKUS 3 KAMBARIŲ BUTAS SU VIDINIU KIEMELIU IR
POŽEMINIU PARKINGU 2 MAŠINOM!
PASTATO APRAŠYMAS:
- Statybos metai: 2008 m.
- Aukštas: 1/4
- Kvadratūra: 90 kv.m.
- Namo tipas: mūrinis
- Įėjimo durys: su kodine apsaugos sistema ir domofonu.
BUTO IŠPLANAVIMAS:
- Virtuvė sujungta su svetaine.
- Atskiras miegamasis su šalia esančiu sanmazgu.
- Darbo arba vaiko kambarys.
- Erdvus holas su WC.
- Iš visų trijų kambarių yra išėjimas į lauko terasą, kur ramiais vasaros vakarais
galima kepti barbekiu arba pjauti žolę.
BUTO ĮRENGIMAS:
- Butas labai stilingai ir jaukiai įrengtas, panaudotos tik aukščiausios kokybės
medžiagos.
- Sienos: dažytos.
- Langai: mediniai langai su stiklo paketu.
- Durys: buto durys šarvo, kambarių durys laminuotos.
- Grindys: natūralaus medžio parketlentės ir keraminės plytelės.
- Šildomos grindys vonioje.
- Integruotos sieninės spintos.
- Veikiantis židinys kurenamas malkomis.
BALDAI IR BUITINĖ TECHNIKA:
- AEG buitinė technika: kaitlentė, el. orkaitė, šaldytuvas, mikrobanginė, gartraukis,
indaplovė, skalbimo mašina.
- Internetas, kabelinė TV, LCD televizoriai.
- Butas nuomojamas su visais reikalingais baldais, kai kurie papildomi baldai gali
būti nupirkti.
ŠILDYMAS:
- Šildymas labai pigus, centrinis -kolektorinis.
PARKAVIMAS:
- Parkavimas požeminiame garaže, numatytos 2 nemokamos parkavimo vietos.
INFRASTRUKTŪRA:
- Visai šalia parduotuvės, kavinės, restoranai;
- Apartamentai norintiems gyventi prabangiai ir stilingai šalia miesto centro ir
regioninio parko.
NUOMOS KAINA:
- 900 eur/mėn +komunal. paslaugos.
Už objektą atsakingas:
Patalpų skyrius, 865266888,
info@nuomosbiuras.lt

Nuotraukos

UAB Nuomos biuras

Gyvenamųjų patalpų skyrius:
Tel. 2791268, 865046996
admin@nuomosbiuras.lt,
Pylimo g. 13/1-3A, LT-01118, Vilnius

Verslo patalpų skyrius:
Tel. 2335577, 865266888
info@nuomosbiuras.lt
Kareivių g. 19-198, LT-09133, Vilnius
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