Mieszkanie wynajem Kraków Krowodrza Krowodrza Łokietka
512-536-778
Łokietka
Kraków, Małopolskie
Rent: zł1,600.00
1 Beds 1 Baths

Size: 52 m²

Apartment

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

Property Description
::DODATKOWY OPIS |
Oferta wynajmu 2- pokojowego mieszkania przy ul. Łokietka (52 m2) z aneksem kuchennym.
Mieszkanie jasne i ciche, zlokalizowane na pierwszym piętrze budynku z 2006r. Kuchnia i łazienka
wyposażona: lodówka, pralka, wanna. Duzy balkon. Okna nowe, drewniane. Dla mieszkańców
przynależy parking ze szlabanem.Pokoje nieumeblowane. Polecam serdecznie!
Koszt najmu: 1600zł + ok. 300zł (czynsz adm + wszystkie media)
Kontakt: Radosław Góral 512-536-778
::DODATKOWE INFORMACJE |
Rodzaj budynku: blok |
Głośność: ciche |
Dojazd: asfalt |
Ogrzewanie: miejskie |
Internet: TAK |
Telewizja kablowa: TAK |
Komunikacja publ.: autobus |
Winda: TAK |
Opłaty w czynszu: woda, CO |
Opłaty wg liczników: prąd, gaz |
Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe |
Stan lokalu: bardzo dobry |
Okna: nowe PCV |
Instalacje: nowa |
Powierzchnia użytkowa [m2]: 52,00 |
Rok budowy: 2006 |
Ilość pokoi: 2 |
Podłogi pokoi: panele |
Typ kuchni: aneks kuchenny - połączony z salonem |
Rodzaj kuchni: aneks kuchenny |
Podłoga kuchni: gres |
Wyposażenie kuchni: lodówka, zabudowa kuchenna, płyta grzewcza, piekarnik, okap |
Typ łazienki: razem z WC |
Glazura łazienki: nowego typu |
Podłoga łazienki: gres |
Wyposażenie łazienki: wanna, natrysk |
Kaucja zabezp. [zł]: 1600,00 |
::LINK DO STRONY |

Scan or Visit For
More Information
FreeRentalSite.com/340560

http://sadurscy.pl/oferta.aspx?id=271673
::KONTAKT DO AGENTA |
Radosław Góral |
512-536-778 |
radek2@sadurscy.pl
::DANE BIURA |
Bracia Sadurscy Kapelanka |
Kapelanka 1A/1 |
30-347 Kraków |
12 429-25-12 |
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!

