Dom wynajem Kraków Podgórze Bieżanów Kaimska
518-685-588
Kaimska
Kraków, Małopolskie
Rent: zł1,800.00
1 Beds 1 Baths

Size: 70 m²

Single Family House

Property Description
::DODATKOWY OPIS |
Do wynajęcia dwupoziomowy dom w Bieżanowie! Idealny dla rodzin lub firmy! Wybudowany w
1970 roku. Powierzchnia 70m2 użytkowej. W 2007 roku odnowiona elewacja a w tym roku dom
przeszedł remont kapitalny. Stan bardzo dobry, do wejścia. Zabudowana, osobna kuchnia.
Łazienka z wc, wanna, piec dwufunkcyjny. Ogrzewanie gazowe. Na pierwszym poziomie dwa
pokoje przechodnie, na podłogach panele, wystawa okien południowa, kuchnia, łazienka oraz
pomieszczenie gospodarcze z osobnym wejściem z ogrodu. Na drugim poziomie pzredpokój, duży
pokój oraz pomieszczenie gospodarcze. Pzredpokój na piętrze wychodzi na duży taras z wystawą
północną. Internet do podłączenia, telefon podłączony. Do wykorzystania działka wokół domu- 7
arów.Opłaty: 1800zł+ media( prąd, gaz, woda). Serdecznie polecam!

Scan or Visit For
More Information
FreeRentalSite.com/182941

Kontakt:Janina Satora tel.518-685-588
::DODATKOWE INFORMACJE |
Prąd: tak |
Gaz: tak - miejski |
Woda: tak - miejska |
Dojazd: asfalt |
Otoczenie: działki zabudowane |
Kanalizacja: miejska |
Internet: TAK |
Komunikacja publ.: autobus |
Teren ogrodzony: TAK |
Okna: nowe PCV |
Instalacje: częściowo wymienione |
Balkon: taras |
Ilość balkonów: 1 |
Zagosp. działki: niezagospodarowana |
Ukształtowanie działki: płaska |
Kształt działki: prostokąt |
Rodzaj domu: wolnostojący |
Stan wybudowania: Pod klucz |
Typ elewacji: tynk zwykły |
Pozwolenie na użytkowanie: tak |
Stan budynku: do zamieszkania |
Podpiwniczenie: tak |

Ogrodzenie działki: siatka w ramach |
Rok budowy: 1970 |
Powierzchnia pokoi [m2]: 12, 15, 21 |
Podłogi pokoi: panele, wykładzina |
Wystawa okien - pokoje : Pd |
Typ kuchni: oddzielna |
Rodzaj kuchni: z zabudową kuchenną |
Podłoga kuchni: PCV |
Typ łazienki: razem z WC |
Ilość łazienek: 1 |
Podłoga łazienki: PCV |
Wyposażenie łazienki: wanna |
Ilość przedpokoi: 1 |
Kaucja zabezp. [zł]: 2000,00 |
Typ kaucji: jednomiesięczna |
::LINK DO STRONY |
http://sadurscy.pl/oferta.aspx?id=137892
::KONTAKT DO AGENTA |
Janina Satora |
12/429-24-16 |
518-685-588 |
janina@sadurscy.pl
::DANE BIURA |
Bracia Sadurscy Kapelanka |
Kapelanka 1A/1 |
30-347 Kraków |
12 429-24-16 |
sadurscy.pl
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Magdalena
Kempkowska (licencja nr: 11849)
-------------------------::GRATIS | Nasza prowizja zawiera: koszt przedwstępnej notarialnej umowy sprzedaży, projekt
kuchni - przygotowany przez www.4funstudio.pl - gratis, promocyjne ceny architekta wnętrz i
łazienek!

