Mieszkanie wynajem Wrocław Krzyki Partynice Ołtaszyńska
514706684
Ołtaszyńska
Wrocław, Dolnośląskie
Rent: zł2,100.00
2 Beds 1 Baths

Size: 60 m²

Apartment

Included Utilities:
Electric / Water / Garbage

Property Description
::DODATKOWY OPIS |
Do wynajęcia nowe, komfortowe 3-pokojowe mieszkanie na wrocławskich Krzykach, usytuowane
na I pietrze apartamentowca z 2008 roku. Mieszkanie składa się z przestronnego salonu (ok.
30m) z wyjściem na duży balkon, połączonego z
aneksem kuchennym, holu, 2 sypialni po 12m każda oraz łazienki. Mieszkanie wykończone i
wyposażone materiałami wysokiej klasy i w ciekawym nowoczesnym stylu.
Kuchnia w pełni umeblowana i wyposażona w wysokiej klasy sprzęt AGD (pralka, płyta
ceramiczna,mikrofalówka,piekarnik oraz lodówka) i podstawowe naczynia.
W jednej z sypialni znajduje się łóżko i szafa, drugi pokój do umeblowania do
uzgodnienia z najemcą. Do mieszkania przynależy komórka lokatorska oraz miejsce postojowe w
garażu podziemnym, do którego można bezpośrednio zjechać windą.
Doskonała lokalizacja,pozwalająca na szybki i łatwy dojazd na Bielany Wrocławskie
lub do autostrady A4. Pełna infrastruktura, liczne sklepy, banki, i restauracje. Polecamy!!
Osoba kontaktowa: Aleksandra Mielnik: kom. 516-179-705 |
Do wynajęcia nowe, komfortowe 3-pokojowe mieszkanie na wrocławskich Krzykach, usytuowane
na I pietrze apartamentowca z 2008 roku. Mieszkanie składa się z przestronnego salonu (ok.
30m) z wyjściem na duży balkon, połączonego z
aneksem kuchennym, holu, 2 sypialni po 12m każda oraz łazienki. Mieszkanie wykończone i
wyposażone materiałami wysokiej klasy i w ciekawym nowoczesnym stylu.
Kuchnia w pełni umeblowana i wyposażona w wysokiej klasy sprzęt AGD (pralka, płyta
ceramiczna,mikrofalówka,piekarnik oraz lodówka) i podstawowe naczynia.
W jednej z sypialni znajduje się łóżko i szafa, drugi pokój do umeblowania do
uzgodnienia z najemcą. Do mieszkania przynależy komórka lokatorska oraz miejsce postojowe w
garażu podziemnym, do którego można bezpośrednio zjechać windą.
Doskonała lokalizacja,pozwalająca na szybki i łatwy dojazd na Bielany Wrocławskie
lub do autostrady A4. Pełna infrastruktura, liczne sklepy, banki, i restauracje. Polecamy!!
Osoba kontaktowa: Aleksandra Mielnik: kom. 516-179-705
::LINK DO STRONY |
http://iglica.pl/oferta.aspx?id=11025
::DANE BIURA |
Iglica Nieruchomości Stare Miasto |
Iglica - dział mieszkaniowy |
Kiełbaśnicza 24/5 |
50-110 Wrocław |
iglica.pl
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Anna Padzik (licencja
nr: 7313)
|
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Date Available: Immediately

Scan or Visit For
More Information
FreeRentalSite.com/309000

