Pārdod | Dzīvoklis

Rīga, Centrs
Cena

2174 €/m2

250000 €
Apraksts

Mājīgs un saulains Manstarda dizaina dzīvoklis pilsētas šarma
baudītājiem ar ekskluzīvu jumta terasi un skaistu pilsētas
panorāmas skatu. Plašs un gaišs, ar augstām griestu korēm
un atjaunotām vecajām koka sijām, savukārt, ieslīpie griesti
rada īpaši mājīgu telpas sajūtu visā dzīvoklī. Dzīvokļa plašumu
nodrošina viesistabas un virtuves telpas saplūšana, tai pat
laikā nodalot un sajūtot katru zonu atsevišķi. Vannasistaba būs
jūsu miera osta ar lielu vannu un jumta logiem ar iespēju pat
skatīties zvaigznēs. Atsevišķa guļamistaba ar rīta saulīti logā.
Kā arī iespēja izveidot vienu papildus telpu ar speciāli
izveidotām bīdāmām sienām, radot pēc vajadzības nodalītu
mājas biroju, ciemiņu istabu vai brīnišķīgu atpūtas telpu. Māja
un mājas priekšrocības - ielas māja, logi vērsti uz ielas pusi,
taču uz debesīm, slēgta kāpņu telpa ar durvju kodu, tīra kāpņu
t e l p a . Plānojums - Virtuve un viesistaba, atsevišķa
guļamistaba, atsevišķa plaša vannasistaba, ar bīdāmām
sienām nodalīta telpa ka papildistaba, jumta terase. Teritorija blakus veikali, aptieka, skolas, netālu tirgus pārtikas iegādei,
ērta transporta satiksme. Autostāvvieta - pagalmā
autostāvvieta 1 automašīnai bez papildus maksas, ērta auto
novietošana pie mājas (B zona) Mēbeles - ar pamata
mēbelēm - galdi, viesistabas dīvāns, divguļamā gulta, pilnībā
aprīkota iebūvēta virtuve, iebūvēti sienas skapji. Tehnika - visa
nepieciešamā sadzīves tehnika, ledusskapis, trauku
mazgājamā mašīna, veļas mašīna, cepeškrāsns, mikroviļņu
krāsns, elektriskā plīts, tvaiku nosūcējs, kondicionieris. Ekstras
- internets, Wi-Fi, kabeļtelevīzija, namrunis. Sanmezgls - divi
sanmezgli, tualete, vanna ar dušas funkciju. Komunālie
maksājumi - izlīdzinātais maksājums visos mēnešos (gan
ziemā, gan vasarā) aptuveni 245,00 EUR/mēn. Komunālajos
maksājumos ietverts pilnīgi viss - ūdens (siltais ūdens boileris), elektrība (apkure) - viss pēc skaitītājiem un
apsaimniekošana. Zvaniet un vienosimies par abpusēji ērtiem
apskates laikiem un iepazīšanos.
Pilna platība:

115 m2

Istabas:

3

Stāvs:

6

Stāvu mājā:

6

Stāvvieta:

pagalma neslēdzama

Fasādes māja:

jā

Skats uz ielas pusi:

jā

Ar mēbelēm:

jā

Studiotipa(virt+ist):

jā

Ar labu skatu:

jā

Terase:

jā

Mansards:

jā

2 san. mezgli:

jā

Saulainas telpas:

jā

Ekonomiski komunālie m.:

jā

Par cenu var runāt:

jā

Phone WhatsApp/Viber

+371 29118879

Phone office

+371 67336733

www.domenika.lv

dainis@domenika.lv
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