Namas pardavimui, Žvėrynas, Vytauto g., 386 kv.m, 690000 Lt
Adresas internete - www.nuomosbiuras.lt/10253
Kodas:

6NVytkk

Apskritis:

Vilniaus
apskritis

Gyvenvietė:

Vilniaus m.

Miesto dalis:

Žvėrynas

Gatvė:

Vytauto g.

Aukštų skaičius:

2

Plotas:

386

Kambarių
skaičius:

14

Sklypo plotas:

7,5a

Pastato tipas

mūrinis

Šildymas

šildymas
dujomis

Taip pat

baldai, rūsys,
plastikiniai
vamzdžiai

Kaina

690000 €

Kaina už 1 kv.
m.

1787.56 €

ŽVERYNE PARDUODAMAS NAMAS SU 6 BUTAIS TINKANTIS PELNINGAI INVESTICIJAI!
NAMAS:
- Bendras namo plotas - 386 kv.m;
- Namas medinis -rąstinis, priklauso paveldui, vasara visada vėsu, žiema - šilta;
- Buvo atlikta pastato renovacija, panaudotos kokybiškos, ekologiškos medžiagos,
namas apšildytas, pakeista visa elektros instaliacija, vandens plastikiniai vamzdžiai,
įstatyti švediški mediniai unikalios konstrukcijos langai;
- Namas turi 5 atskirus įėjimus ir erdvų vidaus kiemą;
- Viso yra 6 butai, keturi 2 kamb ir du 3 kambarių butai;
- Kiekvienas butas turi savo elektros ir vandens skaitiklius;
- Butai stilingai ir moderniai įrengti, su židiniais, pritaikytos tik kokybiškos medžiagos;
- Virtuvėje baldai su visa įmontuota buitine technika, sanmazgai su visa reikiama
santechnine įranga;
- Yra didelis dviejų dalių rūsys, kuriame įrengtas namą šildantis dujų katilas;
- Namas gali būti parduodamas su baldais arba be jų;
- Namui prikaluso 7,5a sklypas su jame esančiais mediniais sandėliukais ir vidaus
kimeliu, šalia yra žalia zona, kurioje galima atsipalaiduoti ir gerai praleisti laiką
ramiais vasaros vakarais, ką nors išsikepti ar pašvesti ir pan;
- Šiuo metu visi butai pelningai išnuomoti!
ŠILDYMAS:
- Įrengtas naujas Buderus galingas dujinis katilas, šildymas labai ekonomiškas;
PARKAVIMAS:
- Parkavimas šalia namo esančiame erdviame vidaus kieme.
VIETA:
- Namas įsikūręs vienoje žaliausių Vilniaus zonų. Ši teritorija garsėja kaip viena
švariausių ir ramiausių vietų sostinėje. Kelios minutės pėstute iki Vingio parko ar
Neries upės (250m) ir kasdien galėsite džiaugtis gamtos prieglobsčiu,
nepasigesdami ir miesto patogumų. Tai vieta, kur susilieja gamtos natūralumas ir
centro privalumas, kad galėtumėte puoselėti sveiką ir harmoningą gyvenimą. Namai,
kur taip paprasta gyventi patogiai ir sveikai, kur saugu ir ramu, kur darni ir
draugiška aplinka;
KAINA:
- 690000 eurų. (kaina derinama)

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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