Butas nuomai, Senamiestis, Stiklių g., 81 kv.m, 780 Lt
Adresas internete - www.nuomosbiuras.lt/10606
Kodas:

B0652k

Apskritis:

Vilniaus apskritis

Gyvenvietė:

Vilniaus m.

Miesto dalis:

Senamiestis

Gatvė:

Stiklių g.

Aukštas:

2

Aukštų
skaičius:

3

Plotas:

81

Kambarių
skaičius:

3

Ką tik po kapitalinio remonto išnuomojamas 3 izoliuotų kambarių butas Viniaus
senamiestyje!

Pastato tipas

mūrinis

Būklė

suremontuotas

Šildymas

centrinis
šildymas

IŠPLANAVIMAS.
- patogus buto išplanavimas; visi kambariai izoliuoti;
- prieškambaris su sienine spinta;
- sandėliukas;
- erdvi svetainė su minkštais odiniais baldais, plokščiaekraniu TV (su palydovine
televizija (nemokamai));
- naujai įrengta virtuvė (viryklė, gartraukis, orkaitė, mirobangė, el. virdulys,
indaplovė, šaldytuvas);
- balkonas (yra staliukas ir kėdės);
- miegamasis kambarys su dvigule lova, erdvia spinta, bei komoda;
- antrasis miegamasis su dvigule lova ir spinta;
- NAUJAI įrengtas vonios kambarys (yra visiškai nauja, dar nenaudota skalbimo
mašina, nauja elektros instaliacija, bei pakeistas naujas vamzdynas, naujos plytelės,
kriauklė, vonia ir kiti baldai); būsite pirmi gyventojai po remonto!
- NAUJAI įrengtas WC;
- langai tiek į Stiklių g. (šioje dalyje nėra tranzitinio eismo, akligatvis), tiek į vidinį
kiemą; Balkonas į vidinį kiemą.

atskiri kambariai,
baldai, sieninė
spinta, aukštos
lubos,
televizorius,
langai su stiklo
paketu, uždaras
kiemas,
internetas,
kabelinė tv,
signalizacija

ĮRENGIMAS.
- kokybiškai įrengtas butas;
- grindų danga - parketas;
- vonios kambaryje bei WC - naujos plytelės, santechnika, baldai;
- sienos dažytos šviesiomis pastelinėmis spalvomis;
- NAUJOS dieninės bei naktinės užuolaidos;
- kokybiški baldai ir buitinė technika;
- buto durys – šarvuotos;
- plastikiniai langai;
- balkono grindys medinės (yra kilimas).

Statybos metai: 1730

Taip pat

Kaina

780 €/mėn

Kaina už 1 kv.
9.63 €/mėn
m.

BALDAI.
- nuomojamas su visais baldais ir buitine technika;
- svetainėje: sofa, foteliai, kavos staliukas, televizorius (su palydovine televizija),
sekcija;
- virtuvės baldai bei buitinė technika, valgomasis stalas, kėdės, stiklinė sekcija;
- miegamasis: lova su čiužiniu, šviestuvai, naktiniai staliukai, erdvi spinta, komoda,
naujos dieninės bei naktinės užuolaidos.
Nėra jokių tarpininkavimo mokesčių!

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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