3k. butas, rent, 1 000 EUR / 3 453 LTL
Rato g., Valakampiai, Vilnius
INFORMACIJA
• Objekto nr.

/ B38511

• Objekto tipas

/ Butas

• Sandorio tipas / Nuoma
• Kambarių sk.

/3

• Plotas

/ 72 m²

• Aukštas

/ 2/3

• Statybos metai / 2019
• Šildymas

/ Autonominis

• Parkingas

/ Uždaras kiemas

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Aurimas Kvederis

GALIME REALIZUOTI IR JŪSŲ OBJEKTĄ!

+370 657 40088

PASKAMBINKITE IR MES OPERATYVIAI ATVYKSIME

aurimas.kvederis@reon.lt

PAS JUS!

APRAŠYMAS
PIRMĄ KARTĄ NUOMOJAMI KOKYBIŠKAI RENGTI 3 KAMBARIŲ APARTAMENTAI 2019 M. STATYBOS NAME PRESTIŽINĖJE VIETOJE RATO G.,
VALAKAMPIUOSE.
„RATO 2“ įsikūręs žaliajame Valakampių rajone, šalia visos miesto infrastruktūros. Miesto centrą automobiliu pasieksite vos per keliolika
minučių. Taip pat greitai iš sostinės šurmulio galėsite sugrįžti į miškų juosiamą jaukią namų oazę. Šalia pušynai, Valakupių paplūdimiai, ežerai.
-----------------------------------------VIDEO: https://youtu.be/FDY7bpo6dBc
-----------------------------------------PAGRINDINIAI YPATUMAI:
- Apartamentai nuomojami pirmą kartą;
- Modernus mažaaukštės 2019 m. statybos skandinaviško tipo namas;
- Visi baldai ir įranga aukštos klasės;
- Aptverta ir sutvarkyta teritorija;
- Vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistema 24/7;
- Viena antžeminė parkavimosi vieta po stogu.
-----------------------------------------BENDRA INFORMACIJA:
- Adresas – Rato g. 2, Vilnius;
- Bendras plotas – 71.78 kv.m;
- Terasa – apie 5 kv.m;
- Kambarių sk. – 3;
- Aukštas – 2 iš 3;
- Statybos metai – 2019 m.;
- Šildymas – grindinis dujinis;
- Namo tipas – mūrinis;
- Paskirtis – gyvenamoji.
-----------------------------------------ĮRENGIMAS IR APDAILA:
- Pastato apdailai naudojamos šiuolaikiškos, ilgaamžės medžiagos, tokios kaip grafito spalvos fibrocementinės plokštės ir pušų lentų termo
mediena;
- Stilingos spalvos, inovatyvus dizainas, derantis apšvietimas, priduoda gyvenvietei estetinį grožį;
- Bute įrengta autonominė šildymo sistema, sumontuotas individualus dujinis kondensacinis katilas, išvedžiotas grindinis šildymas;
- PVC profilio langai su varstomomis dalimis. Vitrininiai langai į terasas (balkonus)su slankiojančiu durų mechanizmu, medinės terasos,
papildomai apželdinta teritorija žemaūgėmis pušimis – visos detalės apgalvotai priartina gyventojus prie gamtos.
-----------------------------------------INFRASTRUKTŪRA:
~ 560 m Vilniaus lopšelis-darželis "Lakštingala";
~ 1,4 km Viešoji įstaiga "Vilniaus Montessori";
~ 1,6 km UAB "Abadelės darželis";
~ 460 m Vilniaus Šilo mokykla;
~ 1 km Vilniaus Gedimino technikos universitetas;
~ 1,8 km Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija;
~ 570 m „Maxima”;
~ 1 km „Iki”;
~ 1,1 km „Iki”;
~130 m Lakštingalų st. 15 17 39;
~430 m Kiškių st. 17 39;
~470 m Žuvėdrų st. 15.
-----------------------------------------AURIMAS KVEDERIS
+370 657 400 88 | aurimas@reon.lt | www.reon.lt
Apžiūras vykdome saugiai pagal SAM rekomendacijas.
Objektą galima apžiūrėti ir video skambučiu.

www.reon.lt

