Mieszkanie wynajem Kraków Śródmieście Pomorska
530 900 086
Pomorska
Kraków, Małopolskie
Rent: zł2,000.00
1 Beds 1 Baths

Size: 45 m²

Apartment

Deposit: zł3,000.00 PLN
Included Utilities:
Gas / Electric / Water / Sewage / Garbage

Property Description
GUSTOWNIE URZĄDZONE MIESZKANIE W DOSKONAŁEJ LOKALIZACJI
Prezentujemy Państwu mieszkanie o powierzchni 45m2, usytuowane na VI piętrze przy ul.
Pomorskiej
ROZKŁAD I OPIS
W skład mieszkania wchodzi:
* oddzielna kuchnia z oknem
* pokój dzienny
* przestronna sypialnia
* łazienka z prysznicem i pralką
Mieszkanie w pełnie umeblowane i wyposażone, przygotowane do zamieszkania.
W kuchni: zmywarka, płyta ceramiczna, mikrofalówka, piekarnik
Sypialnia z wygodnym łóżkiem, szafą garderobianą oraz fotelami.
W salonie komfortowa kanapa, telewizor, meble
Umeblowanie widoczne na zdjęciach.
Ogrzewanie miejskie
LOKALIZACJA
Mieszkanie mieści się w jednej z najlepiej skomunikowanych części miasta. W pobliżu przystanek
tramwajowy i autobusowy, ponadto sklepy, salony usługowe, uczelnie.
15 min pieszo na Rynek Główny
DEDYKACJA
Idealna oferta dla osób pracujących, par, jak i dla firm zajmujących się krótkoterminowym
podnajmem.
Zwierzęta nie są akceptowane.
OPŁATY
czynsz najmu: 2000 zł
czynsz administracyjny: 600 zł ( ogrzewanie, wywóz śmieci) + prąd, zimna woda
wymagana kaucja
W momencie wynajęcia nieruchomości biuro pobiera jednorazowo wynagrodzenie w wysokości
jednego czynszu najmu plus VAT
Gorąco polecam i zapraszam na prezentacje
Opiekun oferty: Angelika Zender 530-900-086
Więcej na stronie: www.nestate.pl

Scan or Visit For
More Information
FreeRentalSite.com/880909

::DODATKOWE INFORMACJE
Rodzaj budynku: kamienica
Widok: panorama miasta
Woda: jest
Dojazd: asfalt
Otoczenie: działki zabudowane
Ogrzewanie: miejskie
Internet: TAK
Winda: TAK
Ilość wind: 1
Usytuowanie: jednostronne
Opłaty w czynszu: CO, wywóz śmieci
Opłaty wg liczników: woda, prąd
Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe
Piwnica: TAK
Stan lokalu: bardzo dobry
Mies. czynsz admin.: 600,00
Okna: nowe PCV
Instalacje: wymienione
Balkon: brak
Rok budowy: 1950
Ilość pokoi: 2
Wysokość pomieszczeń [m]: 2,70
Ilość sypialni: 1
Podłogi pokoi: parkiet
Wyposażenie pokoi: TV, łóżko, szafa, regał
Typ kuchni: jasna z oknem
Rodzaj kuchni: umeblowana i wyposażona
Podłoga kuchni: terakota
Wyposażenie kuchni: lodówka, zmywarka, zamrażarka, zabudowa kuchenna, płyta grzewcza,
piekarnik, mikrofalówka
Typ łazienki: razem z WC
Ilość łazienek: 1
Glazura łazienki: nowego typu
Podłoga łazienki: terakota
Wyposażenie łazienki: natrysk
Wyposażenie dodatkowe: pralka
Ilość przedpokoi: 1
Podłoga przedpokoi: parkiet
Kaucja zabezp. [zł]: 3000,00
::LINK DO STRONY
http://nestate.pl/offerid/id/777573
::KONTAKT DO AGENTA
Angelika Zender
12 341 41 11
530 900 086
angelika.zender@nestate.pl
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Tomasz Nowak
(licencja nr: 10539)
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

