
Apartamento | Mobiliado
Maria Goretti, Bento Gonçalves | RS - Rio Grande do Sul

R$ 205.000,00

Descrição
A menos de cinco minutos de carro até o Centro da Cidade, e com acesso a Avenida Osvaldo Aranha e seus variados comércios e facilidades, além da fácil
locomoção, acesso a transporte público, e atividades locais, praça, escola, padaria, supermercado, igreja, e outros. Apartamento semi mobiliado, ensolarado
Norte/Oeste, com 50,00 m² de área privativa, hall de entrada com parede texturizada, sala de jantar, sala de estar com home theater, cozinha americana
mobiliada, incluindo forno elétrico, forno microondas, fogão cooktop quatro bocas Fischer, e coifa Fischer, área de serviço com móveis embutidos e ventilação
natural, dois dormitórios com roupeiros, e banho social completo, com box de vidro e janela. Rebaixe em gesso em todos os ambientes, massa corrida, piso
porcelanato na cozinha, laminado na área íntima e sala, espera para televisão no dormitório principal, e uma vaga de garagem coberta. Edifício com portaria
diurna, baixo custo condominal, salão de festas mobiliado, playground, quiosque com churrasqueira fechado em vidro, dois elevadores, porteiro eletrônico,
medidores individuais, esquadrias em alumínio, e interfone. " Os imóveis anunciados em nossa página são de propriedade de terceiros, e poderão sofrer
alterações sem aviso prévio ".

Rudimar Zini
ismael@imoveisrudimarzini.com.br
54 9 9944 5566

Características
 1 Banheiro(s)
 2 Quarto(s)
 1 Vaga(s)

Comodidades
 Câmeras de Segurança
 Elevador Serviço
 Elevador Social
 Esquadria Alumínio
 Hall de Entrada
 Interfone
 Medidor Individual Água
 Medidor Individual Energia Elétrica
 Medidor Individual Gás
 Papel De Parede
 Persiana Blackout
 Piso Laminado
 Piso Porcelanato
 Playground
 Portaria
 Porteiro Eletrônico
 Quiosque
 Rebaixe Gesso
 Salão Festas Mobiliado

Informações Adicionais
Nome do Edifício: Morada do Vale
Número do Apartamento: 806
Número do Box: 175
Total Apto por Andar: 10
Chaves: Com a proprietária
Posição Solar: Norte-Oeste
Posição Solar do Edifício: Sul
Posição Solar: Norte-Oeste
Posição Solar do Edifício: Sul
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