Dom wynajem Michałowice gm. Michałowice Kościuszki
501073565
Kościuszki
Michałowice, Mazowieckie
Rent: zł3,000.00
8 Beds 2 Baths

Size: 330 m²

Single Family House

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

Property Description
|
Dom wolnostojący, piętrowy z użytkowym poddaszem, doskonały dla ekipy budowlanej,
składający się z dwóch przestronnych, czteropokojowych mieszkań. Budynek stoi na ogrodzonej
działce. Jest możliwość zaparkowania dwóch samochodów na terenie. Rozkłady obu mieszkań są
bliźniacze; każde mieszkanie ma ustawne pokoje (30, 20, 18 i 12 m2), a do każdego z nich
prowadzi wejście z hallu, podobnie jak do kuchni (16m2) oraz łazienki z oknem (6m2). Trzy
większe pokoje są narożne, z oknami na obie strony. Kuchnia na piętrze wyposażona w szafki
kuchenne i podstawowy sprzęt AGD. Łazienka na piętrze z wanną, po remoncie. Na podłodze
parkiet. Kuchnia i łazienka na parterze wymagają remontu. Przy najmie długoterminowym
właściciel jest skłonny wykonać remont adaptacyjny do potrzeb najemcy. Doskonały dojazd do
centrum Warszawy zarówno samochodem jaki i kolejką. Do ceny najmu należy doliczyć koszty
eksploatacyjne oraz podatek VAT przy wynajmie na cele inne niż mieszkalne np. właściciel
dopuszcza wynajem na cele hotelowe dla seniorów lub pracowników.
::DODATKOWE INFORMACJE |
Rodzaj budynku: piętro domu |
Głośność: ciche |
Prąd: tak |
Gaz: miejski |
Woda: tak - miejska |
Dojazd: droga utwardzona |
Otoczenie: niska zabudowa |
Ogrzewanie: CO gazowe |
Komunikacja publ.: kolej podmiejska |
Rozkład: rozkładowe |
Usytuowanie: czterostronne |
Teren ogrodzony: TAK |
Opłaty wg liczników: woda, prąd, gaz, CO |
Stan lokalu: Do wprowadzenia |
Okna: nowe PCV |
Instalacje: częściowo wymienione |
Balkon: jest |
Ilość balkonów: 1 |
Wymiary działki [m]: 300 |
Zagosp. działki: zagospodarowana |
Ukształtowanie działki: płaska |
Kształt działki: prostokąt |
Rodzaj domu: wolnostojący |
Typ elewacji: tynk zwykły |
Podst. materiał budowlany: cegła |
Pokrycie dachu: blacha |
Podpiwniczenie: częściowo podpiwniczony |
Garaż: brak |
Rok budowy: 1988 |
Ilość pokoi: 8 |
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Wysokość pomieszczeń [m]: 2,90 |
Ilość sypialni: 8 |
Powierzchnia pokoi [m2]: 30, 30, 20, 20, 18, 18, 12, 12 |
Podłogi pokoi: parkiet |
Ściany pokoi: zwykłe |
Wystawa okien - pokoje : Zach, Wsch, Pd, Pn |
Typ kuchni: widna |
Rodzaj kuchni: szafki kuchenne |
Powierzchnia kuchni [m2]: 16, 16 |
Podłoga kuchni: terakota |
Wyposażenie kuchni: lodówka-zamrażarka, czajnik elektryczny, kuchnia gazowa |
Typ łazienki: razem z wc |
Ilość łazienek: 2 |
Powierzchnia łazienki [m2]: 12 |
Glazura łazienki: nowego typu |
Podłoga łazienki: terakota |
Wyposażenie łazienki: wanna |
Ściany łazienki: glazura |
Pow. każdej kondyg. [m2]: 110,00 |
Kaucja zabezp. [zł]: 3000,00 |
Typ kaucji: jednomiesięczna |
::LINK DO STRONY |
http://www.pisareknieruchomosci.pl/oferta.aspx?id=23325
::KONTAKT DO AGENTA |
Ceraficka Grażyna |
(22) 628 23 80, (22) 628 23 81, (22) 350 71 26 |
501073565 |
ceraficka@pisareknieruchomosci.pl
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Ceraficka Grażyna
(licencja nr: 7213)
|
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

