Image not found or type unknown

NTbumas.lt - Nekilnojamo turto skelbimai - butai, namai, sklypai
https://ntbumas.lt/

8,6 a komercin? paskirties sklypas Druskininkuose
Pardav?jo informacija
Vardas:
Darius Valskys
El.paštas:
darius.valskys@pm.me
Vardas:
Darius
Pavard?:
Valskys
?mon?s
Darius Valskys | NT
pavadinimas:
Telefonas:
+370 (682) 268-22
El.pašto
darius.valskys@pm.me
adresas:
Mano darbo su klientais esm? yra tinkamai atstovauti
klientus parduodant j? turt?, gauti už j? geriausi?
?manom? kain?. Ieškant objekt? visada stengiuosi
viršyti klient? l?kes?ius. Visada užtikrinu klient?
sandori? saugum? ir padedu sklandžiai išspr?sti
Apie mane:
teisinius NT perleidimo klausimus.
J?s visada laimite patik?dami savo NT ?sigijimo ir
pardavimo klausimus profesionalams !
Skelbimo informacija

Pavadinimas:

8,6 a komercin? paskirties sklypas Druskininkuose

Telefono
349
Kaina:
Parduoda
Pasi?lymas:
868226822
8,6
Skelbimo
Komercin?
2019.05.28
Data:
817N157
Sklypo
Elektra,
Alytaus
Apskritis:
Lietuva
Valstyb?:
Druskininkai
Miestas:
a000,00
plotas:
paskirtis:
ypatumai:
apskritis
Vandentiekis,
numeris:
Nr.:
€ informacija
Kanalizacija, Geras privažiavimas
Pagrindin?
Papildoma
Vieta
informacija
Parduodamos patalpos Druskinink? mieste, Vytauto g. 17.
PRIVALUMAI:
Patalpos yra tankiai apgyvendintame gyvenamajame rajone, gerai matomoje
vietoje.
Lengvai pasiekiamas p?s?iomis, viešuoju ir asmeniniu transportu;
Atokiau nuo intensyviau pravažiuojamos Vytauto gatv?s.
Galima ?rengti:
- SPA centr?, gydymo ?staig?;
- Viešbut?, sve?i? namus, apartamentus nuomai;
- Maitinimo ?staig?;
- Parduotuv?;
- Ofisus.

PATALP? APRAŠYMAS:

Aprašymas::

Adresas – Vytauto g. 17, Druskininkai;
Plotas - 333.29 kv.m.
Aukšt? skai?ius – 1;
R?sys;
Sklypo plotas – 8,6 a;
Sklypo užstatymo rodikliai - 2,3 a. (27%);
Paskirtis – kita (komercin?);
Nuosavyb?s teis?: LIETUVOS RESPUBLIKA;
Sudaryta nuomos sutartis iki 2097-04-21;
Statinio užimtas sklypo plotas – 230 kv.m;
Esamas statinys – 1-o aukšto, 333.29 kv.m.

KOMUNIKACIJOS:
ESO elektros ir duj? tinklai;
Vandentiekis, nuot?kos ir šildymas – miesto.

VIETA IR INFRASTRUKT?RA:
Artimai ?sik?rusios sanatorijos ir viešbu?iai: „Draugyst?s” sanatorija, viešbutis
„Violeta”, Druskinink? vaik? reabilitacijos sanatorija „Saulut?”;
Šalia patalp? yra: trys švietimo ?staigos - Druskinink? sanatorin? mokykla,
Druskinink? atgimimo vidurin? mokykla, Kauno kolegijos Verslo vadybos
fakulteto Druskinink? skyrius ir miesto poliklinika;
„Norfa” ir „Maxima” parduotuv?s – ?ia pat.

Maloniai kvie?iame apži?rai Jums patogiu laiku !

