Mieszkanie wynajem Kraków Zwierzyniec Wola Justowska Gr
514-738-628
Grabowa
Kraków, Małopolskie
Rent: zł1,200.00
1 Beds 1 Baths

Size: 30 m²

Apartment

Included Utilities:
Electric / Water / Garbage

Property Description
::DODATKOWY OPIS |
Kawalwrka na Woli Justowskiej
Oferta wynajmu bardzo ładnego 1-pokojowego mieszkania w apartamentowcu na Woli
Justowskiej przy ul. Grabowej. Mieszkanie zlokalizowane na 2 piętrze.Mieszkanie o powierzchni
30m2 składa się z pokoju, oddzielnej kuchni,przedpokoju,łazienki. Mieszkanie posiada duży
balkon. Mieszkanie całkowicie umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD. Teren budynku
ogrodzony, możliowść parkowania samochodu przed budynkiem. Piękna, spokojna okolica, w
sąsiedztwie Lasu Wolskiego.Dogodny dojazd komunikacją miejską do centrum. Serdecznie
polecam.
Opłaty: 1200 zł+czynsz 350 zł(zawiera zaliczki na C.O i wodę)+prąd
Agencja Bracia Sadurscy
Paulina Lipińska 514-738-628
::DODATKOWE INFORMACJE |
Rodzaj budynku: apartamentowiec |
Głośność: ciche |
Widok: las |
Dojazd: asfalt |
Otoczenie: działki zabudowane |
Ogrzewanie: miejskie |
Internet: TAK |
Telewizja kablowa: TAK |
Komunikacja publ.: autobus |
Winda: NIE |
Drzwi antywłamaniowe: TAK |
Teren ogrodzony: TAK |
Opłaty w czynszu: woda, CO |
Opłaty wg liczników: prąd |
Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe |
Stan lokalu: bardzo dobry |
Okna: nowe PCV |
Balkon: duży |
Rok budowy: 2003 |

Scan or Visit For
More Information
FreeRentalSite.com/237244

Ilość pokoi: 1 |
Podłogi pokoi: panele |
Typ kuchni: oddzielna |
Rodzaj kuchni: z zabudową kuchenną |
Podłoga kuchni: terakota |
Typ łazienki: razem z WC |
Glazura łazienki: nowego typu |
Wyposażenie łazienki: natrysk |
Kaucja zabezp. [zł]: 1200,00 |
Typ kaucji: jednomiesięczna |
::LINK DO STRONY |
http://sadurscy.pl/oferta.aspx?id=174532
::KONTAKT DO AGENTA |
Paulina Lipińska |
514-738-628 |
514-738-628 |
paulina3@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
nieruchomości z rynku wtórnego, projekt kuchni - przygotowany przez www.4funstudio.pl - gratis,
promocyjne ceny architekta wnętrz i łazienek!

