Mieszkanie wynajem Kielce KSM Leszczyńska
531 60 60 02
Leszczyńska
Kielce, Świętokrzyskie
Rent: zł1,300.00
3 Beds 1 Baths

Size: 60 m²

Apartment

Property Description
|
Do wynajęcia piętro w domu z oddzielnym wejściem znajdująca się na KSM-ie przy ul
Leszczyńskiej. Mieszkanie bardzo ładne, wyposażone i umeblowane (tapczany, szafki, stoliki,
zabudowa kuchni z AGD, pralka w łazience). - DO ZAMIESZKANIA BEZ PONOSZENIA
JAKICHKOLWIEK NAKŁADÓW.
Okna PCV , nowe drzwi. Na ścianach gładzie.
Czynsz- 1300 zł plus media wg zużycia. We własnym zakresie ogrzewanie, woda zimna i ciepła,
gaz, energia elektryczna. Oddzielne pod liczniki na media, piecyk dwufunkcyjny (ciepła woda i
ogrzewanie). Wysokość czynszu podlega negocjacji w zależności od długości najmu!!!
Cicha i spokojna okolica. W pobliżu: przychodnie, apteki, liczne sklepy, punkty usługowe,
przystanki MPK.W bliskiej odległości Centrum miasta, Uczelnie wyższe, szkoły.
Możliwość parkowania przy posesji.
O ofertę można pytać 7 dni w tygodniu w godz. 8-21 dzwoniąc pod numer 531 606 002.
ZADZWOŃ LUB NAPISZ NA e-mail: u.lenart@lux-dom.eu I ZAPYTAJ MNIE O SZCZEGÓŁY!
::DODATKOWE INFORMACJE |
Rodzaj budynku: piętro domu |
Głośność: ciche |
Otoczenie: działki zabudowane |
Komunikacja publ.: autobus miejski |
Winda: NIE |
Rozkład: dwustronne rozkładowe |
Usytuowanie: dwustronne |
Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe |
Garaż: miejsce parkingowe |
Piwnica: TAK |
Stan lokalu: bardzo dobry |
Okna: nowe PCV |
Balkon: mały |
Powierzchnia użytkowa [m2]: 60,00 |
Rok budowy: 2012 |
Ilość pokoi: 3 |
Ilość sypialni: 3 |
Typ kuchni: oddzielna |
Rodzaj kuchni: umeblowana i wyposażona |
Typ łazienki: prysznic |
Typ kaucji: jednomiesięczna |
::KONTAKT DO AGENTA |

Scan or Visit For
More Information
FreeRentalSite.com/658283

Urszula LuxDom |
691 71 71 17 (pon-pt, do 18:00) |
531 60 60 02 |
u.lenart@lux-dom.eu
::DANE BIURA |
LuxDom Nieruchomości |
- Małgorzata Janczura |
Żytnia 14 A |
25-018 Kielce |
413357573 |
www.luxdom.info
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Małgorzata Janczura
(licencja nr: 16859)
-------------------------Współpracujemy z 25 bankami .
W naszym biurze możesz sprawdzić swoją zdolność kredytową.
Zapraszamy na Żytnią 14A oraz na www.luxdom.info
|
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

