Butas nuomai, Senamiestis, S. Skapo g., 104 kv.m, 1000 Lt
Adresas internete - www.nuomosbiuras.lt/6215
Kodas:

B1309/104

Apskritis:

Vilniaus
apskritis

Gyvenvietė:

Vilniaus m.

Miesto dalis:

Senamiestis

Gatvė:

S. Skapo g.

Aukštas:

1

Aukštų skaičius:

3

Plotas:

104

Kambarių
skaičius:

3

Pastato tipas

mūrinis

Būklė

renovuotas

Šildymas

šildymas
dujomis

Kaina

1000 €/mėn

Kaina už 1 kv.
m.

9.62 €/mėn

Išnuomojamas prabangus originalaus interjero 3 k. 104 kv.m butas per tris aukštus
Skapo g. renovuotame pastate.
Nuomos kaina: fiksuota nuomos kaina 1000 eur su visais komunaliniais ir buto
valymu bei patalynės keitimu kartą į savaitę.
Nuomos terminas: sutartinis
Nuomotojas: fizinis asmuo
Adresas: Skapo g. 5, Vilnius
Bendras plotas: 104 kv.m
Aukštas: 2-3-M/3
Šildymas: autonominis dujinis
Namo tipas: mūrinis
Statybos m. 1860 m.
Išplanavimas: butas išsidėstęs per tris aukštus, ervi virtuvė-valgomasis, atvira
svetainė, du miegamieji, du vonios kambariai.
Įrengimas: butas nuomojamas su originaliais / senoviškais baldas ir visa buitine
technika, šildomos grindys, vandens filtrai, židinys.
Aplinka: rakinama laiptinė, ramūs kaimynai, labai šiltas butas.
Komunikacijos: kabelinė tel., internetas
Saugumas: signalizacija, rakinamas uždaras kiemas.
Parkavimas: vieta kieme.
Objekto kodas: B1310/104
Agentūros mokesčio nėra.
Jei šis objektas neatitiko Jūsų pageidaujamų kriterijų, susisiekite su mumis.
Profesionali mūsų brokerių komanda pasiūlys daugiau panašių objektų. Visus mūsų
pasiūlymus rasite adresu: www.nuomosbiuras.lt
PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI! - Jeigu turite ketinimų išnuomoti ar parduoti butą,
namą ar kitos paskirties patalpas, maloniai galime padėti Jums surasti klientus.
Dirbame su daugeliu užsakovų, ieškančių įvairių gyvenamųjų patalpų ar verslo
objektų, tuo pačiu galėtume pasiūlyti ir Jūsų turtą!
Už objektą atsakingas:
Butų skyrius, 865046996, 852791268,
admin@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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