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

R$ 195.000,00

Descrição
Próximo ao Centro de Bento Gonçalves, com toda infra estrutura necessária para sair de casa sem tirar o carro da garagem, supermercado, padaria, farmácia,
escolinha infantil, academia, salão de beleza e muito mais, cuide da saúde e da beleza a poucos minutos de casa. Apartamento mobiliado, incluindo
eletrodomésticos e louças, com 42,87 m² de área privativa, living estar / jantar com sacada integrada ensolarado (Norte), cozinha, churrasqueira, área de
serviço, um dormitório, banheiro social, piso laminado na área íntima, piso porcelanato na área social, rebaixo em gesso em todo o apartamento com iluminação
embutida, tubulação para água quente, e espera para split no living e dormitório. Uma vaga de garagem com possibilidade para até dois carros pequenos.
Residencial com mezanino, área de lazer, salão de festas com espaço gourmet, sala de jogos e brinquedoteca, reservatórios superiores e inferiores com
capacidade para 40.000 litros d'água, um elevador, câmeras de segurança, alarme codificado na entrada, e cerca elétrica. * 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)
 1 Quarto(s)
 1 Vaga(s)

Comodidades
 Água Quente
 Alarme
 Câmeras de Segurança
 Cerca Elétrica
 Churrasqueira
 Elevador
 Espaço Gourmet
 Espera Split
 Hall de Entrada Mobiliado
 Interfone
 Medidor Individual Água
 Medidor Individual Energia Elétrica
 Medidor Individual Gás
 Piso Laminado
 Piso Porcelanato
 Porteiro Eletrônico
 Rebaixe Gesso
 Reservatório de Água
 Sacada Integrada
 Salão Festas Mobiliado

Informações Adicionais
Nome do Edifício: Splendore
Número do Box: 119
Área Privativa do box: 2.108
Chaves: Agendar
Número do Apartamento: 204
Posição Solar: Norte
Posição Solar do Edifício: Norte
Total Apto por Andar: 06
Posição Solar: Norte
Posição Solar do Edifício: Norte
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