Mieszkanie wynajem Wrocław Śródmieście Reja
537-537-260
Reja
Wrocław, Dolnośląskie
Rent: zł1,500.00
1 Beds 1 Baths

Size: 50 m²

Apartment

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

Property Description
|

Prezentuję 2-pokojowe mieszkanie z balkonem, na 2 piętrze bloku z 2001 roku. Lokal jest w pełni
umeblowany i wyposażony w sprzęt AGD. Mieszkanie składa się z dwóch niezależnych pokoi,
łazienki z wc i komórki lokatorskiej. Lokal odświeżony, po malowaniu, bardzo ładnie się
prezentuje. Mieszkanie jest dostępne do wynajęcia od zaraz.
Scan or Visit For
Dobry dojazd komunikacją miejską: tramwaje 1, 17, 9; autobusy. 3 km od Placu Grunwaldzkiego.

More Information

Opis szczegółowy:
piętro: 2
metraż: 50 m2
typ budynku: blok 2001 rok
okna: nowe PCV
liczba pokoi: 2 niezależne
wyposażenie AGD: lodówka, pralka, mikrofalówka, kuchenka 4-palnikowa z piekarnikiem,
informacje dodatkowe: balkon, komórka lokatorska
opłaty: 1800 zł + prąd, woda, ogrzewanie(ok. 150zł opłat); łącznie ok. 1950 zł przy średnim
zużyciu dla 3 osób

FreeRentalSite.com/406864

W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt:
Maciej Tomasz Dołubizno
telefon: 537-537-260
NEODOM Agencja Nieruchomości
Oddział - Wrocław
ul. Gabrieli Zapolskiej 1/ pokój 309 (III piętro)
50-032 Wrocław
nieruchomości których szukacie
::DODATKOWE INFORMACJE |
Rodzaj budynku: blok |
Głośność: ciche |
Widok: zieleń |
Dojazd: asfalt |
Otoczenie: tereny zielone |
Komunikacja publ.: autobus, tramwaj |
Winda: NIE |
Rozkład: rozkładowe |
Opłaty w czynszu: CO, fundusz remontowy, utrzymanie części wspólnych |
Opłaty wg liczników: woda, prąd |

Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe |
Piwnica [m2]: 8,00 |
Stan lokalu: bardzo dobry |
Okna: nowe PCV |
Balkon: jest |
Rok budowy: 2001 |
Ilość pokoi: 2 |
Kaucja zabezp. [zł]: 1000,00 |
::LINK DO STRONY |
http://www.wroclaw.neodom.pl/oferta.aspx?id=27868
::KONTAKT DO AGENTA |
Maciej Tomasz Dołubizno |
537-537-260 |
m.dolubizno@neodom.pl
::DANE BIURA |
NEODOM Agencja Nieruchomości Oddział - Wrocław |
Gabrieli Zapolskiej 1 (III piętro) |
50-032 Wrocław |
793.56.81.82 |
www.wroclaw.neodom.pl
|
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

