Mieszkanie wynajem Poznań
516 000 603, 6 161 0
Poznań, Wielkopolskie
Rent: zł2,500.00
1 Beds 1 Baths

Size: 60 m²

Apartment

Deposit: zł5,000.00 PLN

Property Description
This beautiful apartment gives you many opportunities to spend time in perfect location at
Poznan.
You will find an interesting place, as well as museums, monuments, restaurants, clubs and shops
. Appartemnt is located next to the Old Market Square . You need only a few minutes to get to
tram station or bus station .
Specification:
- Large living room and fully equipped kitchen ( fridge, dishwasher, cooker )
- Beautiful bathroom is also fully equipped ( shower, washing machine )
- Two bedrooms
- Large wardrobe in the hallway
- Loggia
It is important that the apartment is new.
The apartment will be furnished according to request of first customer.
Rent for at least one year.
Let's see the apartment
Mobile phone: 516 000 789

Nowoczesny apartament położony w centrum Starego Miasta . Pięknie położony nowy budynek
oddany w 2016 roku, wykończony w wysokim standardzie . Budynek usytuowany jest 2 minuty od
Starego Rynku. Dodatkowym atutem jest komunikacja miejska MPK (autobusy, tramwaje)
położona ok 100m od mieszkania.
Mieszkanie składa się :
- salon z aneksem kuchennym w pełni wyposażony (lodówka, piekarnik, mikrofala, zmywarka)
- dwóch sypialni
- łazienka w pełni wyposażona (pralka)
- przedpokój z szafą typu kamandor
- loggia/ taras
Z salonu oraz sypialni znajduje się wyjście na olbrzymią loggie.
Pokoje oraz salon mogą zostać umeblowane zgodnie z preferencjami klienta.
Mieszkanie kierowane jest do osób prywatnych oraz firm.
Najem na co najmniej 1 rok.

Scan or Visit For
More Information
FreeRentalSite.com/887956

Koszt najmu 2500 zł + czynsz ok 400 zł + media wg zużycia
Gorąco polecam.
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