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

Size: 48 m²

Apartment

Deposit: zł2,700.00 PLN
Included Utilities:
Electric / Water / Garbage

Property Description
Do wynajęcia zupełnie nowe mieszkanie o pow. 49 m2 w apartamentowcu na strzeżonym osiedlu
Maraton Gardens przy ul.Maratońskiej w pobliżu Multikina i Starego Browaru.
Apartament mieści się w Centrum Poznania na II p/ pięciopiętrowego budynku z windą i
podziemną halą garażową.
W skład mieszkania wchodzą:
- salonu z wyjściem na balkon,
- otwarta kuchnia z wyspą i oknem
- sypialnia,
- łazienka z wanną
- hol z wbudowaną szafą
Mieszkanie wykończone z wysokiej jakości materiałów w IX 2016 r. , w pełni wyposażone.
Kuchnia zabudowana nowoczesnymi szafkami i wyposażona w sprzęt AGD jak: lodówka, płyta
indukcyjna, zmywarka, ekspres do kawy, czajnik, toster oraz zestaw garnków i naczyń.
Aneks kuchenny ciekawie połączony z salonem za pomocą wyspy, która posiada poza płyta
indukcyjną duży drewniany blat stanowiący wygodnie miejsce do spożywania posiłków.
Całości dopełniają nowoczesne i wygodne hookery.
W sypialni duże łóżko dwuosobowe ze skrzynią na pościel, szafa i TV.
Salon z nowoczesną, rozkładaną sofą, pufą pełniącą rolę stolika, drewniany barek i duży telewizor.
Dla wygodny i oszczędności czasu do sprzątania zakupiono automatyczny odkurzacz iRobot.
Mieszkanie przez nikogo jeszcze nie zamieszkałe, wolne od zaraz.
Dodatkowo miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej i duża komórka lokatorska (która
pomieści rowery i wiele innych rzeczy) - płatne 200 zł/mies.
Czynsz administracyjny ok. 430 zł + prąd
Kaucja jednomiesięczna.
Obiekt chroniony i monitorowany 24 h, wideodomofon w mieszkaniu.
Super lokalizacji, do Starego Browaru kilka minut pieszo, w pobliżu liczne sklepy, kina, fitness,
pływalnia czy punkty usługowe i restauracje. Stary Rynek w odległości 15 minut pieszo.
Doskonała komunikacja tramwajowa, niedaleko dworzec PKP i PKS - wszędzie blisko.
Dla firm możliwość wystawienia faktury Vat za najem.
Zapraszam do obejrzenia mieszkania i najmu. Posiadam klucze do mieszkania, co umożliwia
prezentację w dogodnym terminie.
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