Mieszkanie wynajem Kielce Centrum Piotrkowska
531 60 60 02
Piotrkowska
Kielce, Świętokrzyskie
Rent: zł1,600.00
3 Beds 1 Baths

Size: 80 m²

Apartment

Property Description
|
------Do wynajęcia przestronne, słoneczne 4 pokojowe mieszkanie, usytuowane na I
piętrze,---------w ścisłym centrum miasta, nad Silnicą.
Mieszkanie gotowe do wprowadzenia się bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
Mieszkanie składa się z: salonu z wyjściem na balkon, kuchnia w aneksie- w pełni wyposażona , 3
niezależne sypialnie, łazienka, pomieszczenie wc, przedpokój .
Mieszkanie bardzo funkcjonalne, po niedawno przeprowadzonym remoncie.
Mieszkanie wraz z meblami i kompletnym sprzętem AGD w zabudowie- lodówka, kuchenka z
piekarnikiem, okap, pralka oraz pozostałe meble widoczne na zdjęciach tj. szafy garderobiane,
wersalki. Możliwość doposażenia w zależności od potrzeb lokatora.
Mieszkanie bardzo ciepłe.
Koszt wynajmu mieszkania wynosi 1600 zł.
Dodatkowo płatne media wg zużycia (gaz, prąd, woda, śmieci).
Ogrzewanie własne -piec gazowy dwufunkcyjny, wodę zimna, wywóz śmieci.
Budynek zabezpieczony domofonem.
Możliwość parkowania na wielopoziomowym parkingu strzeżonym.
Pełna infrastruktura w okolicy, rewelacyjna komunikacyjnie lokalizacja.
Rewelacyjna lokalizacja dla osoby ceniącej mieszkanie w Centrum.
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
----------0% PROWIZJI dla WYNAJMUJĄCEGO , WYNAGRODZENIE POŚREDNIKA POKRYWA
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. -----::DODATKOWE INFORMACJE |
Rodzaj budynku: kamienica |
Parking strzeżony (odległość w metrach) [m]: 20,00 |
Głośność: ciche |
Widok: na inne budynki |
Gaz: jest |
Woda: piec gazowy dwufunkcyjny |
Dojazd: asfalt |
Otoczenie: działki zabudowane |
Internet: TAK |
Telewizja kablowa: TAK |
Winda: NIE |
Rozkład: rozkładowe |
Usytuowanie: narożne |
Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe |
Garaż: miejsce parkingowe |
Stan lokalu: bardzo dobry |
Okna: nowe PCV |
Instalacje: wymienione |
Balkon: duży |
Powierzchnia użytkowa [m2]: 80,00 |

Scan or Visit For
More Information
FreeRentalSite.com/841746

Rok budowy: 1930 |
Ilość pokoi: 4 |
Ilość sypialni: 3 |
Typ kuchni: aneks kuchenny - połączony z salonem |
Rodzaj kuchni: umeblowana i wyposażona |
Wyposażenie kuchni: lodówka, piekarnik, kuchenka gazowa |
Typ łazienki: nowa |
Glazura łazienki: nowego typu |
Podłoga łazienki: terakota |
Wyposażenie łazienki: wanna |
Ściany łazienki: glazura |
Wyposażenie dodatkowe: pralka |
Ilość WC: 1 |
Glazura WC: nowego typu |
Podłoga WC: terakota |
Ściany WC: glazura |
Kaucja zabezp. [zł]: 1600,00 |
Typ kaucji: jednomiesięczna |
::KONTAKT DO AGENTA |
Urszula LuxDom |
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 |
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

