Butas nuomai, Naujamiestis, M. K. Čiurlionio g., 126 kv.m, 1600 Lt
Adresas internete - www.nuomosbiuras.lt/5128
Kodas:

B1028

Apskritis:

Vilniaus
apskritis

Gyvenvietė:

Vilniaus m.

Miesto dalis:

Naujamiestis

Gatvė:

M. K. Čiurlionio g.

Aukštas:

5

Aukštų skaičius: 5
Plotas:

126

Kambarių
skaičius:

4

Statybos metai: 2000
Pastato tipas

monolitinis

Būklė

naujas

Šildymas

centrinis
kolektorinis

Taip pat

Kaina

baldai, langai su
stiklo paketu,
požeminis
garažas,
internetas,
kabelinė tv,
signalizacija,
šarvinės durys,
rakinama
laiptinė

M. K. Čiurlionio g. išnuomojamas erdvus šviesus garsaus architekto įrengtas 4
kambarių butas šalia Vingio parko.
2000 m. statybos namas.
Bendras buto plotas: 126 kv.m plius antresolė 40 kv.m
Aukštas: 5/5, yra liftas
Išplanavimas: pirmame buto aukšte erdvus holas, vienas miegamasis, sanmazgas su
dušo kabina, erdvi svetainė aukštomis lubomis su dalinai atskirta virtuvės
zona, antras erdvus miegamasis su už sieninės spintos įrengtu vonios kambariu ir
skalbyklos - drabužinės patalpa, antrame buto aukšte esančioje antresolėje - darbo
-poilsio zona. Butas nuomojamas su pilnu baldų apstatymu virtuvės įranga.
Šildymas centrinis kolektorinis.
Tvarkinga rakinama laiptinė, yra liftas, gyva apsauga visą parą, jaukus kiemelis.
Parkingo vieta požeminiame garaže ir gatvėje šalia namo nemokamas.
Puiki lokacija, ambasadų rajonas, šalia prekybos centras, žalioji Vilniaus zona.
Buto nuomos kaina: 1600 eur
Butas nuomojamas nuo: 2016/06/05
Objekto kodas: B1028
Agentūros paslaugos Nuomininkams nemokamos.
Daugiau vizualinės informacijos apie šį objektą ir kitų pasiūlymų raite aplankę mus
interneto adresu: www.nuomosbiuras.lt
Už objektą atsakingas:
Butų skyrius, 865046996, 852791268,
admin@nuomosbiuras.lt

1600 €/mėn

Kaina už 1 kv.
12.70 €/mėn
m.
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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