Mieszkanie wynajem Kraków Podgórze Kliny Bartla
515 634 552
Bartla
Kraków, Małopolskie
Rent: zł1,500.00
1 Beds 1 Baths

Size: 60 m²

Apartment

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

Property Description
::DODATKOWY OPIS |
Witam.
Mamy do wynajęcia 60-cio metrowe nowe, nieumeblowane, wykończone w neutralnych kolorach
mieszkanie na III piętrze bloku z 2008r na ul.W.M. Bartla na Klinach. Dwie sypialnie, salon
połączony z kuchnią, łazienka wyposażona w pralkę, osobna toaleta, balkon z widokiem
południowym (przy przejrzystym niebie widać Tatry:) W kuchni płyta gazowa, piekarnik elektr,
miejsce i podłącza pod zmywarkę. W salonie kable poprowadzone w ścianie, dostosowane do
powieszenia tv, sprzętu hi fi oraz podłączenia kablówki. Drzwi Gerda z dwoma zamkami Gerda na
gwarancji.Mieszkanie znajduje się na 3 pietrze w bloku z cegły z 2008 roku. Ogrzewanie własne
dla budynku, okna nowe plastikowe na podłogach panele.
Goraco Polecam : Karolina Jagrosz 515 634 552
Cena 1500 pln + czynsz ok 450 zł i opłaty licznikowe.
::DODATKOWE INFORMACJE |
Rodzaj budynku: nowe budownictwo |
Dozór budynku: Monitoring |
Głośność: ciche |
Widok: park/skwer |
Dojazd: asfalt |
Otoczenie: działki zabudowane |
Ogrzewanie: własne dla budynku |
Internet: TAK |
Telewizja kablowa: TAK |
Rozkład: dwustronne rozkładowe |
Usytuowanie: dwustronne |
Drzwi antywłamaniowe: TAK |
Opłaty w czynszu: woda |
Opłaty wg liczników: prąd, gaz |
Stan lokalu: bardzo dobry |
Okna: nowe PCV |
Instalacje: nowa |
Balkon: duży |
Ilość balkonów: 1 |
Rok budowy: 2008 |
Ilość pokoi: 3 |
Kaucja zabezp. [zł]: 1500,00 |
Typ kaucji: jednomiesięczna |
::LINK DO STRONY |
http://sadurscy.pl/oferta.aspx?id=140501
::KONTAKT DO AGENTA |
Karolina Jagrosz |

Scan or Visit For
More Information
FreeRentalSite.com/229065

12 429-11-00 |
515 634 552 |
karolina2@sadurscy.pl
::DANE BIURA |
Bracia Sadurscy Kapelanka |
Kapelanka 1A/1 |
30-347 Kraków |
12 429-24-16 |
sadurscy.pl
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Magdalena
Kempkowska (licencja nr: 11849)
-------------------------::GRATIS | Nasza prowizja zawiera: koszt przedwstępnej notarialnej umowy sprzedaży
nieruchomości z rynku wtórnego, projekt kuchni - przygotowany przez www.4funstudio.pl - gratis,
promocyjne ceny architekta wnętrz i łazienek!

