Pārdod dzīvokli Jūrmalā, Dzintaros, Rīgas iela

Projekts - Rīgas 49, Projekts:Rīgas 49 sastāv no trīs korpusiem. Katrā
no tiem pa četriem stāviem, ieskaitot penthausu. Māja ir celta no
pelēkas krāsas mitrum izturīgiem keramzītblokiem. Mājas pārklājums
– betona metāl-konstrukcija. Fasādes apdare: stikls, betons, akmens.
Projekta celtniecībā ir izmantotas mūsdienu tehnoloģijas un augstas
kvalitātes materiāli. Piedāvāju dzīvokļus pārdošanai jaunajā projektā
Jūrmalā, Dzintaros. Apkārtnē ir priedes, egles un bērzi. Dzīvokļi tiek
piedāvāti ar balto apdari, 3000,00 EUR par kvadrātmetru. Terase un
balkons cenā neietilpst, papildus cena uz tiem 1500,00 EUR par
kvadrātmetru. Pilnīgas apdares cena svārstās no 200,00 EUR par
kvadrātmetru un augstāk, viss atkarīgs no jūsu vēlmēm. Mājas
apkalpošana ar apsardzi – apmēram 2,00 EUR par kvadrātmetru.
Mājā ir uzstādīts gāzes katls (apkure pēc skaitītāja, tarifus uzstāda
”Latvijas Gāze”). Elektrība – 3 fāzes, dzīvokļos divfāžu, uzstādīti
ugunsdrošības sistēmas sensori. Pazemes autostāvvieta 35 vietām,
kas apvieno visus trīs korpusus. Autostāvvieta cenā neietilpst, cena
20000,00 EUR, papildus ar glabātuves telpām, daudzums ierobežots.
Lifts ražotāja Kohe. Zeme īpašumā. Iežogota teritorija, ainavu dizains
un teritorijas apgaismojums. Teicama infrastruktūra: bērnudārzi un
skolas atrodas tuvumā, 2 minūšu gājienā no Dzintaru dzelzceļa
stacijas, 10 minūšu gājienā līdz Dzintaru koncertzālei, turpat atrodas
pludmale un Jomas iela ar dažādiem restorāniem un kafejnīcām.
Lielveikals Rimi atrodas dažu minūšu braucienā ar automašīnu, 20
minūšu brauciens ar automašīnu līdz Rīgas centram, 15 minūšu – līdz
Rīgas lidostai., guļamistabu skaits 1 gab., palīdzēsim nokārtot
hipotekāro kredītu šī īpašuma iegādei, palīdzēsim iegūt Uzturēšanās
atļauju Latvijā, CITY REAL ESTATE ID - 424358

ID:

424358

Tips:

Dzīvoklis

Sub-tips: Jaunceltne
Cena:

109160.00 EUR

Cena m2: 1754.98 EUR
Platība:

62.20 m2

Istabas:

2

Stāvs:

3 no 4

Remonts:

kapitālais
remonts

Ērtības:

ir ērtības

Mēbeles: pēc vienošanās
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