Mieszkanie wynajem Kielce Centrum Wojska Polskiego
531 60 60 02
Wojska Polskiego
Kielce, Świętokrzyskie
Rent: zł2,000.00
1 Beds 1 Baths

Size: 71 m²

Apartment

Property Description
|
----------------------Atrakcyjne cztero pokojowe mieszkanie w nowym bloku w Centrum Miasta-----położone na drugim piętrze, posiadające duży taras (widok na zieleń).
Dodatkowo w skład mieszkania wchodzi wyposażona w zabudowy meblowe kuchnia wraz ze
sprzętem AGD (kuchenka wraz z okapem, zmywarka, lodówka, mikrofalówka), pokoje z
obszernymi szafami garderobianymi oraz piękna łazienka z pralką. Zostają wszystkie meble
widoczne na zdjęciach.
Mieszkanie urządzone przy zastosowaniu najwyższej jakości materiałów w klasycznych
pastelowych kolorach.
Mieszkanie bardzo funkcjonalnie urządzone- idealnie nadaje się na mieszkanie dla rodziny z
dziećmi, pary lub pod wynajem dla firm- pracownicy wyższego stopnia .
Okna PCV w kierunku południowym- kuchnia i sypialnia, wschodnim-dwie sypialnie oraz
zachodnim-salon. Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe.
Przed klatką domofon, teren ogrodzony i zabezpieczony domofonem.
Do mieszkania przypisane jest miejsce postojowe zewnętrzne na ogrodzonym terenie.
Całkowity koszt wynajmu to 2000 zł. Mieszkanie bardzo ciepłe.
Do ul Sienkiewicza 10 min. pieszo. --------PROWIZJĘ DLA BIURA PŁACI TYLKO WŁAŚCICIEL
MIESZKANIA------ 0% PROWIZJI DLA NAJEMCY.
O ofertę można pytać 7 dni w tygodniu w godz. 8-20 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: apartamentowiec |
Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe |
Stan lokalu: Do wprowadzenia |
Okna: nowe PCV |
Balkon: duży |
Powierzchnia użytkowa [m2]: 71,00 |
Ilość pokoi: 3 |
Kaucja zabezp. [zł]: 2000,00 |
::LINK DO STRONY |
http://www.lux-dom.eu/oferta.aspx?id=453362
::KONTAKT DO AGENTA |
Urszula Lenart |
531 60 60 02 |
531 60 60 02 |
u.lenart@lux-dom.eu
::DANE BIURA |
LuxDom Nieruchomości - Małgorzata Janczura |
Żytnia 14 A |
25-018 Kielce |

Scan or Visit For
More Information
FreeRentalSite.com/688190

413357573 |
www.lux-dom.eu
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

