Izīrē māju Rīgā, Berģos, Klāvkaltiņu iela

Privātmāja, labiekārtota apzaļumota teritorija 1000 m2, bruģēts
piebraucamais ceļš, automātiska zālāja laistīšanas sistēma, slēgts
pagalms, iežogota teritorija ar metāla sētu, teritorijas iebrauktuves
vārti aprīkoti ar automatizētu atvēršanās un aizvēršanās sistēmu,
garāža divām automašīnām, garāžas vārti aprīkoti ar automatizētu
atvēršanās un aizvēršanās sistēmu, apzaļumota teritorija ar jaunu
kokaugu stādījumiem, luksuss apartamenti , divas lodžijas, terase,
baseins, sauna, gaisa kondicionēšanas sistēma, guļamistabu skaits 3
gab., studio tipa, virtuve apvienota ar viesistabu, atpūtas telpa, divas
halles, garderobe, kabinets, veļas mazgātava, augstie griesti, kamīns,
gāzes apkure, lielie skatlogi, plastikāta stikla pakešu logi, parketa
grīda, flīžu grīdas segums, akmens masas grīdas segums, vairāki
sanitārie mezgli, vanna, dušas kabīne, antikvāras mēbeles, iebūvēta
virtuves iekārta, iebūvēti sienas skapji, dīvāns, gulta , divguļamā
gulta, rakstāmgalds, viesistabas galds, virtuves galds, žurnālu
galdiņš, krēsli, atpūtas krēsli, grāmatu skapis, bufete, kumode,
spogulis, dārza mēbeles, gaisa kondicionieris, televizors, ledusskapis,
trauku mazgājamā mašīna, elektriskā plīts, cepeškrāsns, tvaika
nosūcējs, kafijas automāts, veļas mašīna, mājas kinozāle, internets,
optiskais internets, signalizācija, diennakts videonovērošana, video
domofons, iespējama telpu uzkopšana, izīrē ar visu bildēs redzamo
aprīkojumu, kamīna piederumi, sienas lampas, galda lampas,
gleznas, gultas veļa, paklāji, vāzes, minimālais īres termiņš 12
mēneši, uz 2 gadiem, uz 3 gadiem, ar iespēju pagarināt līgumu,
atbrīvots, zem mājas pagrabs, līdz Rīgai 14.3 km, līdz lidostai 30.9
km, līdz jūrai 25 km, bez dzīvniekiem, slēdzot īres līgumu, Jums būs
jāmaksā par pirmo īres mēnesi , kā arī jāiemaksā drošības depozīts
viena mēneša īres maksas apmērā, par cenu iespējams vienoties,
CITY REAL ESTATE ID - 425032

ID:

425032

Tips:

Māja

Sub-tips:

Privātmāja

Cena:

2500.00 EUR

Cena m2:

5.92 EUR

Platība:

422.00 m2

Zemes
platība:

1286 m2

Istabas:

8

Stāvu
skaits:

3

Remonts:

kapitālais
remonts

Ērtības:

ir ērtības

Mēbeles:

ir mēbelēts

Kontakti:
Ingrīda Punka, +371 27065510, ingrida@cityreal.lv
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