Mieszkanie wynajem Katowice
664 761 888
Katowice, Śląskie
Rent: zł1,500.00
2 Beds 1 Baths

Size: 62 m²

Apartment

Included Utilities:
Gas / Electric / Water / Sewage / Garbage /
Lawn Service
For more information:
http://www.volker.pl

Property Description
Do wynajęcia bardzo ładne dwupokojowe mieszkanie w Katowicach Nikiszowcu. Mieszkanie
usytuowane jest na 2 piętrze dwupiętrowej kamienicy.
Mieszkanie to składa się z dwóch niezależnych pokoi, oddzielnej, widnej kuchni oraz łazienki z wc.
Mieszkanie jest odświeżone i w bardzo dobrym stanie, umeblowane. W pokoju dziennym jest
kanapa, 2 fotele i krzesła, stolik pod tv i ława. Drugi pokój ma na wyposażeniu szafę, duże łóżko i
biurko.Kuchnia zabudowana wyposażona w kuchenkę i lodówkę. Łazienka posiada widoczną na
zdjęciu przestronną kabinę prysznicową, pralkę i co jest dużą rzadkością okno. W przedpokoju
zabudowana szafa.
Całe mieszkanie jest w idealnym stanie. Łazienka w terakocie, pokoje w panelach, ściany bez
tapet. Kuchnia w kafelkach, przedpokój w kafelkach i boazerii.
Mieszkanie bardzo dobre dla pary, bądź małżeństwa. Idealne dla pary z dziećmi ze względu na
małe natężenie ruchu i zamknięte między kamienicami podwórko z placem zabaw.
Okolica;
Mieszkanie położone w przepięknej zabytkowej dzielnicy Katowic, w bardzo dobrej lokalizacji.
Mieszkanie znajduje się w samym centrum Nikiszowca. Blisko dostępne przystanki umożliwiają
komunikacje w różne kierunki Katowic. Komunikacją miejska w 20 minut można dojechać do
Dworca PKP czy do Silesia City Center. Bezpłatny autobus umożliwia dojazd do hipermarketu
Carrefour. W pobliżu szkoła, sklepy wielobranżowe i lodowisko.
Zapraszam do oglądania.
::DODATKOWE INFORMACJE
Rodzaj budynku: kamienica
Dozór budynku: nie
Głośność: ciche
Plac zabaw: TAK
Widok: na inne budynki
Linie telefoniczne: TAK
Internet: TAK
Telewizja kablowa: TAK
Komunikacja publ.: autobus miejski
Winda: NIE
Usytuowanie: jednostronne
Opłaty w czynszu: woda
Opłaty wg liczników: prąd, gaz
Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe
Stan lokalu: Po remoncie
Okna: nowe PCV
Instalacje: wymienione
Balkon: brak

Volker Katowice
Office Location
ul. Staromiejska 11 (map)
Katowice, Śląskie 40-013

Justyna Herner
664 761 888

Powierzchnia użytkowa [m2]: 62,50
Ilość pokoi: 2
Wysokość pomieszczeń [m]: 3,00
Ilość sypialni: 2
Powierzchnia pokoi [m2]: 40
Podłogi pokoi: panele
Ściany pokoi: zwykłe
Wystawa okien - pokoje : Pn-Wsch
Typ kuchni: widna
Rodzaj kuchni: z zabudową kuchenną
Powierzchnia kuchni [m2]: 8
Podłoga kuchni: terakota
Wyposażenie kuchni: lodówka, zabudowa kuchenna
Wystawa okien - kuchnia: Pn-Wsch
Typ łazienki: osobno z wc, z oknem
Ilość łazienek: 1
Powierzchnia łazienki [m2]: 10
Glazura łazienki: nowego typu
Podłoga łazienki: terakota
Wyposażenie łazienki: natrysk
Ściany łazienki: glazura
Wystawa okien - łazienka : Pn-Wsch
Ilość przedpokoi: 1
Powierzchnia przedpokoi [m2]: 5
Podłoga przedpokoi: terakota
Ściany przedpokoi: boazeria

Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

