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Pārdod dzīvokli klusajā centrā

Īpašuma veids: Dzīvoklis Ēkas tips: Mūra
Istabu skaits: 3
Sērija: Pirmskara māja
Stāvs: 6. no 6
Objekta ID: GK1543

Adrese:
Skolas 12a
Cena:
515 000 EUR (~ 2239 EUR / m2)

Platība: 230.00 m2

Papildinformācija:
Tiek pārdots divstāvīgs dzīvoklis ar ekskluzīvu projektu. - grezna māja ļoti labā vietā, - terase, - mājā izbūvēts lifts tikai šim
stāvam, - autonoma gāzes apkure, - 2 guļamistabas, - 2 vannasistabas, - automašīnas vieta pagalmā, - šobrīd dzīvoklis ir
ar balto apdari. For sale spacious apartment with exclusive design. - A luxurious house in a very good location, - Terrace, Personal elevator, - Gas heating, - 2 bedrooms, - 2 bathrooms, - Parking in courtyard. Двухэтажная квартира с
эксклюзивным дизайном. - роскошный дом в очень хорошем месте, - терраса, - в доме построен лифт только для
этого этажа, - Автономное газовое отопление, - 2 спальни, - 2 ванные комнаты, - Место для машины бо дворе, - В
настоящее время квартира с белой отделкой.
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Objekts kartē
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Šo piedāvājuma bukletu ir izveidojis SIA "Baltic expert", šī īpašuma apskate, kā arī visas pārrunas par īpašuma iegūšanu
savā valdījumā vai lietošana noris ar SIA "Baltic expert" starpniecību. Šim piedāvājuma bukletam ir tikai informatīva
nozīme un tas ir sagatavots, lai iegūtu pamatinformāciju par piedāvājamo īpašumu un SIA "Baltic expert" neuzņemas
atbildību par precīzu informācijas pareizību. Visas bildes, plāni, izmēri un attālumi ir tikai informatīva satura un dabā tie
var atšķirties. Šis piedāvājuma buklets nevar būt par pamatu līguma detaļām un nosacījumiem. Autortiesības uz
informāciju, bildēm, plāniem utt. pieder SIA "Baltic expert" un to izmantošana bez SIA "Baltic expert" atļaujas ir
aizliegta.
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