Namas pardavimui, Alytaus m. sav., Dailidžių g., 550 kv.m, 347544.02 Lt
Adresas internete - www.nuomosbiuras.lt/5675
Kodas:

BP026

Apskritis:

Alytaus
apskritis

Gyvenvietė:

Alytaus m. sav.

Gatvė:

Dailidžių g.

Aukštų skaičius:

4

Plotas:

550

Statybos metai:

2007

Kambarių
skaičius:

14

Sklypo plotas:

10 a

Pastato tipas

mūrinis

Vandentiekis

miesto
vandentiekis

Šildymas

šildymas
dujomis
šildymas
elektra

Taip pat

garažas, nauja
statyba

Kaina

347544.02 €

Kaina už 1 kv.
m.

631.90 €

BP026 Alytus, Dailidžių g.
Namas:
- Bendras namo plotas – 550 kv/m; 4 aukštų;
- Namas naujos statybos, pietų Vokietijos stiliaus;
- Pirmame aukšte yra vieno kambario butas (priklauso namui), su atskiru įėjimu ir
vonios kambariu;
- Trijuose aukštuose įrengta 13 erdvių jaukių bei šviesių kambarių: miegamieji,
svečių, svetainės bei darbo kambariai;
- Rūsyje, ir kituose aukštuose, pilnai įrengti skirtingo dydžio penki vonios kambariai;
- Name pilnai įrengtos dvi uždaros jaukios virtuvės;
- Kambariuose natūralios vilnos kiliminė danga; vonios kambariuose bei virtuvėse plytelės;
- Rūsyje: du vėsūs kambariai, vonios kambarėlis, dujinis ir elektrinis boileriai;
- Namas turi du įėjimus - nuo gatvės pusės ir pro garažą;
- Stogas - čerpinis;
- Namas parduodamas be baldų.
PRIVALUMAI:
- Garažas skirtas vienam automobiliui; prie pat namo dvi parkavimosi vietos; šalia
namo dar keletas vietų automobiliams;
- Visi langai (išskyrus palėpę) turi apsaugines žaliuzes;
- Pulteliu valdomi vartai į kiemelį ir garažo vartai;
- Namo teritorija aptverta neaukšta gražia tvora;
- Gražiai sutvarkyta aplinka;
- Dujinis šildymas;
- 10a sklypas;
VIETA:
- Namas pastatytas Alytaus miesto pakraštyje, ramioje vietoje;
- Aplink nuosavi gyvenamieji namai;
- Su automobiliu 7 min. iki autobusų stoties bei parduotuvių;
- 13 min. iki centro (su automobiliu);
- Geras susisiekimas su miesto centru/mokykla/parduotuvėm ir be automobilio važiuoja miesto mikroautobusai.
KAINA: 1200000 Lt
------------------------------BUTŲ SAVININKŲ DĖMESIUI! - Jeigu turite butą, namą ar kitos paskirties patalpas
nuomai ar pardavimui, maloniai galime padėti Jums surasti klientus. Dirbame su
daugeliu užsakovų, ieškančių įvairių objektų, tuo pačiu galėtume pasiūlyti ir Jūsų
turimą nekilnojamąjį turtą!
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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