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Pārdod dzīvokli

Īpašuma veids: Dzīvoklis Ēkas tips: Paneļu
Istabu skaits: 2
Sērija: Jaunbūve
Stāvs: 1. no 5
Objekta ID: GK1755

Adrese:
Tālivalža 21
Cena:
74 600 EUR (~ 1332 EUR / m2)

Platība: 56.00 m2

Papildinformācija:
Kvalitatīvi celtas, skaistas mājas Teikā, labi izvēlētā vietā. - attīstīta infrastruktūra, - dzīvokļi ar gala apdari, - lifts, - iespēja
iegādāties pazemes un virszemes auto stāvvietu (6000 un 4000 eur), - bērnu spēļu laukums pagalmā, - katram dzīvoklim
balkons, - šajā mājā jūs iegūsiet kvalitatīvus dzīvokļus par labu cenu. Качественно построен, красивый дом в хорошом
месте, в Тейке. - Развитая инфраструктура, - Полная отделка, - Лифт, - Возможность приобрести подземный и
надземный паркинг (6000 и 4000 €), - Детская площадка во дворе, - В каждой квартире балкон, - В этом доме вы
приобретёте жилье высокого качества по хорошей цене. Quality built, beautiful apartment house in good location, in
Teika. - Apartments are finished, - Elevator, - The opportunity to purchase the underground and ground car parking (6000
and 4000 eur) - Children's playground in the courtyard, - Each apartment has a balcony, - In this house you will get high
quality apartment for a good price.
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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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