Mieszkanie wynajem Kielce KSM Leszczyńska
531 60 60 02
Leszczyńska
Kielce, Świętokrzyskie
Rent: zł1,550.00
2 Beds 1 Baths

Size: 40 m²

Apartment

Property Description
|
Do wynajęcia bardzo ładne, dotychczas niezamieszkałe, dwu pokojowe mieszkanie przy ul.
Leszczyńskiej, w apartamentowcu z windą. Budynek oddany do użytku w 2016r.
Osiedle zamknięte, monitorowane.
Mieszkanie składa się z salonu połączonego z aneksem kuchennym, sypialni, przedpokoju i
łazienki. Do mieszkania przynależy duży balkon o powierzchni 5,64 m2 oraz komórka lokatorska.
Salon z aneksem kuchennym umeblowany- nowe meble, telewizor 40". Aneks kuchenny
wyposażony w piekarnik, lodówkę w zabudowie, płytę indukcyjną, okap i zlew granitowy oraz
(częściowo) w art. gospodarstwa domowego: talerze, sztućce itp.
Kolorystyka stonowana biało - szara. W sypialni tapicerowane łóżko z porządnym lateksowym
materacem. Sypialnia w trakcie urządzania - będzie jeszcze duża szafa garderobiana.
W łazience dodatkowo nowa pralka Whirlpool. Mieszkanie jest ciepłe (środkowe).
Cena wynajmu to: 1550 zł/m-c + 240 zł czynsz + prąd i woda (wg wskazań licznika).
Cena wody : woda ciepła 20 zł/m3; woda zimna 9,40 m3) Kaucja zwrotna 1600 zł. Istnieje
możliwość dodatkowego wynajęcia miejsca postojowego w garażu podziemnym za kwotę
200zł/mies.
Idealne miejsce dla osób pracujących ze względu na bliskie sąsiedztwo Centrum, liczne punkty
usługowe, apteki, przychodnie, sklepy spożywcze.
Bardzo dobre połączenie komunikacją miejską.
O ofertę można pytać 7 dni w tygodniu w godz. 8-19 dzwoniąc pod numer 531 606 002 lub pisać
na u.lenart@lux-dom.eu
::DODATKOWE INFORMACJE |
Rodzaj budynku: apartamentowiec |
Komunikacja publ.: autobus miejski |
Winda: TAK |
Rozkład: jednostronne rozkładowe |
Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe |
Garaż: garaż |
Stan lokalu: bardzo dobry |
Mies. czynsz admin.: 240,00 |
Balkon: duży |
Powierzchnia użytkowa [m2]: 40,00 |
Rok budowy: 2016 |
Ilość pokoi: 2 |
Ilość sypialni: 2 |
Typ kuchni: aneks kuchenny - połączony z salonem |
Typ łazienki: razem z WC |
Glazura łazienki: nowego typu |
Typ kaucji: jednomiesięczna |
::KONTAKT DO AGENTA |
Urszula LuxDom |
691 71 71 17 |

Scan or Visit For
More Information
FreeRentalSite.com/890407

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

