Mieszkanie wynajem Wrocław Stare Miasto Oławska
508.116.135
Oławska
Wrocław, Dolnośląskie
Rent: zł4,000.00
1 Beds 1 Baths

Size: 43 m²

Apartment

Included Utilities:
Gas / Electric / Water / Sewage / Garbage

Property Description
::DODATKOWY OPIS |
Do wynajęcia mieszkanie w prestiżowym budynku „Oławska Prestige” tuż przy Rynku. W budynku
znajduje się portiernia, winda oraz fontanna. Lokal o powierzchni 43.63m2, składa się 2 pokoi,
aneksu kuchennego, przedpokoju oraz przestronnej łazienki. Wyjście na balkon (od strony
podwórka). Okna nowe drewniane, rolety zewnętrzne, klimatyzacja, na podłogach panele, w
łazience kafle. Istnieje możliwość korzystania z parkingu w pobliskim budynku P1 (bezpośrednie
dojście z podwórka „Oławska Prestige”). Koszt najmu: 4000zł netto plus ok. 500zł (opłata za
utrzymanie części wspólnych, windę, recepcję, fontannę itp.) plus prąd plus woda. Wymagana
kaucja zwrotna w wysokości 1-miesięcznego czynszu.
Polecam i zapraszam na prezentację
konsultant: Marta Samborska-Stawiarska
mobile: (+48) 508 116 135
e-mail: m.samborska@neodom.pl
::DODATKOWE INFORMACJE |
Rodzaj budynku: apartamentowiec |
Dozór budynku: brak |
Głośność: ciche |
Widok: na podwórko |
Dojazd: asfalt |
Otoczenie: inne budynki |
Ogrzewanie: miejskie |
Komunikacja publ.: autobus, tramwaj |
Winda: TAK |
Rozkład: rozkładowe |
Usytuowanie: środkowe |
Opłaty wg liczników: woda, prąd |
Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe |
Stan lokalu: wysoki standard |
Okna: nowe drewniane |
Instalacje: nowe |
Balkon: jest |
Ilość balkonów: 1 |
Rok budowy: 2009 |
Ilość pokoi: 2 |
Ilość sypialni: 1 |
Typ kuchni: aneks kuchenny - połączony z salonem |
Typ łazienki: razem z wc, z oknem |
::LINK DO STRONY |
http://www.neodom.pl/oferta.aspx?id=18466
::KONTAKT DO AGENTA |

Scan or Visit For
More Information
FreeRentalSite.com/219434

Marta Samborska-Stawiarska |
71.343.03.42 |
508.116.135 |
m.samborska@neodom.pl
::DANE BIURA |
NEODOM Agencja Nieruchomości Oddział - Wrocław |
KPG Property Group sp. z o.o. |
Łokietka 2 |
50-243 Wrocław |
(71) 343 03 42 |
www.neodom.pl
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Dariusz Szukalski
(licencja nr: 12491)
-------------------------Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
|
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

