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Müüa maja 4 magamistuba käokeele 1
soinaste
Müüa maja, 4 magamistuba, Käokeele 1, Soinaste, Kambja vald, Tartumaa Energiasäästlik eramu Tartu piiril. Kinnistu, kivimaja, elamispind 166 m², . 28
nov. 2021. Müüa maja kassikäppa tee 6. Aj de beer auto s. E poed tartu. Vw golf
5 plus 2 0 tdi 103kw hammasrihma vahetus. Chrysler voyager 3 3 automaat .
Müüa maja 4 magamistuba käokeele 1 soinaste. Sotsiaaltöö number 6 2008.
Jaapani lehis jacobsen s pyramid. Lauma 2 öökapp. N liidu haridus süsteem. 5
dagen geleden. Müüa maja 4 magamistuba käokeele 1 soinaste. 3 kategooria
metsanduse tunnistuse said a 2018. Golf 3 pöörded kõiguvad. I põlvkonna
arvutid. Müüa maja, 4 magamistuba, Käokeele 6, Soinaste, Kambja vald,
Tartumaa - Uus energiasäästlik üksikelamu,vaikses linnaäärses elamurajoonis
Kinnistu, kivimaja, . Eramu välimust iseloomustavad modernsele linnamajale
omased puhtad ja selged jooned: valgele krohvipinnale fassaadis annavad
aktsenti helehallid puitpinnad varjualuse, garaaži, räästa ja terrassi osas. Katus
(20) on lahendatud modernses võtmes parapettide ja kitsaste räästastega,
kaetud tumehalli klassikprofiilplekiga, sama tooni on ka vihmaveesüsteemid ja
äärepleTEEN. Müüa maja, 4 magamistuba - Käokeele 1, (Tartu, Jalaka tn),
Soinaste, Kambja vald, Tartumaa. Kodulaenu pakub Swedbank AS,
elukindlustust Swedbank Life Insurance SE. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
Krediidi kulukuse määr on 2,331% aastas: Laenu summa 68 000€, intress 6 kuu
Euribor + 2,20% aastas, lepingutasu 680€, tagastamise tähtaeg 30 aastat,
tagasimaksete arv 360 ja summa 93 320,83€. Kogukulu 26 000,83€ ja
kogusumma on 94 000,83€. Laenu leping tagatakse hüpoteegiga ja laenu
võtmisel tuleb sõlmida ka kodukindlustus. Kinnistu, kivimaja, elamispind 166
m², kogupind 166 m². KV.EE: Tallinna majade müügipakkumiste eest tahetakse
aastatagusest 12% kõrg. Eramu konstruktiivne osa on teostatud Fiboplokkkandevseintena, monoliitraudbetoonvahelaega. Katuse konstruktsioon on
lahendatud puitfermidega. Eramu on projekteeritud ja ehitatud enegiaklass B
tasemele– paigaldatakse maaküte ning soojustagastusega ventilatsioon– hoone
on väga energiasäästlik ja väikeste ülalpidamiskuludega. Tundub, et teie
veebilehitsejas on Javascript kasutamine keelatud. Javascript on aga oluline, et
pakkuda teile kõige paremat veebikogemust. 193.23.245.242 Mozilla/5.0 (iPad;
U; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko)
Version/6.0 Mobile/10A403 Safari/8536.25. Kodulaenu pakub Swedbank AS,
elukindlustust Swedbank Life Insurance SE. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
Krediidi kulukuse määr on 2,331% aastas: Laenu summa 68 000€, intress 6 kuu
Euribor + 2,20% aastas, lepingutasu 680€, tagastamise tähtaeg 30 aastat,
tagasimaksete arv 360 ja summa 93 320,83€. Kogukulu 26 000,83€ ja
kogusumma on 94 000,83€. Laenu leping tagatakse hüpoteegiga ja laenu
võtmisel tuleb sõlmida ka kodukindlustus. CKE Kinnisvara OÜ on aktiivselt
tegutsenud alates 2009 aastast ning on Eesti üks suurimaid kinnisvara
vahendusega tegelevaid ettevõtteid. CKE Kinnisvara OÜ kontorid asuvad
Tallinnas, Tartus ja Kuressaares ning maaklerid tegutsevad aktiivselt üle Eesti.
Pakume: - tasuta konsultatsioon ja hinnang teie kinnisvarale - professionaalsed
fotod - korrektsed lepingud - õigusabi - kolimisteenus. Finantsteenuseid pakub
Swedbank AS. Tutvuge tingimustega aadressil www.swedbank.ee ja vajadusel
konsulteerige pangatöötajaga. Planeeringult asub majas esik 3.6 m2, elutuba
38.1 m2, köök 15.3 m2, esimene magamistuba + garderoob 17.1 m2, teine
magamistuba koos garderoobi ja vannitoaga kokku 20.8 m2, kolmas
nurgaaknaga magamistuba + garderoob 15.2 m2, kabinet/magamistuba 5.8
m2, garderoob 4.2 m2, leiliruum 3.8 m2, pesuruum 11.3 m2, wc 5.5 m2 ja
garaaž 32.3 m2. Vannitoaga magamistoast, nurgaaknaga magamistoast ja
elutoast pääseb avarale maja taha avanevale 40 m2 suurusele terrassile.
Sauna pesuruumist pääseb maja põhjapoolsel küljl asuvale 3.0 m2 terrassile.
85.209.129.241 Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 6_0 like Mac OS X)
AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A403
Safari/8536.25. Kodulaenu pakub Swedbank AS, elukindlustust Swedbank Life

Insurance SE. Tutvu tingimustega ja pea nõu. Krediidi kulukuse määr on
2,331% aastas: Laenu summa 68 000€, intress 6 kuu Euribor + 2,20% aastas,
lepingutasu 680€, tagastamise tähtaeg 30 aastat, tagasimaksete arv 360 ja
summa 93 320,83€. Kogukulu 26 000,83€ ja kogusumma on 94 000,83€. Laenu
leping tagatakse hüpoteegiga ja laenu võtmisel tuleb sõlmida ka
kodukindlustus. Tervel majal on nii sisene kui väline valmis LED lapmpidel
energiasäästlik valguslahendus. Ruumides on olemas lae- ja seinavalgustid,
lisaks kohtvalgustid san. ruumides. Naturaalpuitparkett, täispuidust lengid ja
siseuksed. Eramu on kahekorruseline, kasuliku pinnaga 166 m2. Esimesel
korrusel paiknevad: avar esik garderoobiga, tamme toonis vaheplatvormiga
sisetrepp, saun, vannituba, wc(eraldi), köök, elutuba, tehnoruum, garaaž ja
kahest küljest piirnev terrass (63mm2). Teisel korrusel paiknevad 4
magamistuba, millest suurem magamistuba on varustatud avara uks/aknaga ja
10 m2 rõduga õuepoolses küljes. KõiTEENes magamistubades on
garderoobinišid. KõiTEENes ruumides on valgusküllased puitaknad ja samas
toonis puitaknalauad. Lisaks trepihallile on II korrusel ka WC/duširuum.
Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvuge tingimustega aadressil
www.swedbank.ee ja vajadusel konsulteerige pangatöötajaga. Lisainfo: rõdu 10
m², terrass, elekter, garderoob, tööstusvool, pakettaknad, parkett, garaaž,
keramsiit, profiilplekk-katus. Garaažil on el. puldiga juhitav soojustatud
tõstuks(kuldne tamm). Sissesõidutee ja pandus maja ümber on sillutatud
tänavakiviga. Elamukrunt (2410 m2) asub kõrghaljastusega, vaikses ja
rahulikus, väljaarenenud elurajoonis. Läheduses on lühikese autosõidu
kaugusel koolid ning lasteaiad. KõiTEENe kommunikatsioonidega linnaäärne
uuselamurajoon. Tsentraalne vesi-ja kanalisatsioon, valgustatud asfaltkattega
sõidu-ja kõnniteed, Telia internet/TV (valguskaabel). Maja üldpinna 222 m2
moodustab koos kahe terrassi ja esiku varjualusega. Köetav pind 173 m3.
Kodulaenu pakub Swedbank AS, elukindlustust Swedbank Life Insurance SE.
Tutvu tingimustega ja pea nõu. Krediidi kulukuse määr on 2,331% aastas:
Laenu summa 68 000€, intress 6 kuu Euribor + 2,20% aastas, lepingutasu
680€, tagastamise tähtaeg 30 aastat, tagasimaksete arv 360 ja summa 93
320,83€. Kogukulu 26 000,83€ ja kogusumma on 94 000,83€. Laenu leping
tagatakse hüpoteegiga ja laenu võtmisel tuleb sõlmida ka kodukindlustus.
176.116.231.110 Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 6_0 like Mac OS X)
AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A403
Safari/8536.25. Meie kaudu pankade laenulepingu tasude soodustus kuni -40%
ja hindamised -20%. Arendaja MV Projekt ja Ehitus OÜ on väike pereettevõte,
mis on 11 a jooksul ehitanud/arendanud kümneid eramuid ja ärihooneid ning
omab referentsidena palju rahulolevaid kliente. Garaaži esine kiviparkettiga
parkimisala 100 m2, maja-äärne kiviparkettiga teerada 40 m2. Tundub, et teie
veebilehitsejas on Javascript kasutamine keelatud. Javascript on aga oluline, et
pakkuda teile kõige paremat veebikogemust. Müüa äsja valminud, kõrge
ehituskvaliteediga, ökonoomne maaküttega valgusküllane üksikelamu Tartu
linnapiiril, vaikses Soinaste elurajoonis. Raid & Ko: Üürnike poole kaldu olnud
üüriturg pöördub tagasi tasakaalu poole. Ümbrus: mets lähedal, ümbruses
eramud, teed heas seisukorras, naabrid ümberringi, äärelinnas. .
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