Ryczywół - mieszkanie na wynajem
Czynsz najmu: 2400.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko

Iwona Płaczek

Telefon komórkowy

606 750966
iplaczek@abc.pila.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

16563

Szczegóły oferty
Symbol oferty
Lokalizacja
Rodzaj budynku

Opis
NA WYNAJEM 4-OSOBOWY POKÓJ W HOTELU PRACOWNICZYM
W MIEJSCOWOŚCI RYCZYWÓŁ
Pokój w pełni wyposażony i umeblowany.
Do dyspozycji najemców w pełni wyposażone pomieszczenia:
- kuchnia z jadalnią,
- sala TV,
- pralnia z suszarnią,
- łazienki z prysznicami i wc,
- w całym budynku ogrzewanie podłogowe.
Możliwość pozostawienia samochodu na prywatnym strzeżonym
parkingu.
Opłaty za media (prąd, woda ciepła i zimna, ogrzewanie) w cenie
czynszu.
Dwumiesięczna kaucja zabezpieczająca.
W bliskim sąsiedztwie markety, sklepy, apteki, stadion, hala sportowowidowiskowa, siłownia, poczta, bank.
Posiadamy podobne oferty:
- pokoi na wynajem 2-osobowych, 3-osobowych i więcej,
- mieszkań na wynajem 3-osobowych, 4-osobowych i więcej.
Miesięczny czynsz wynosi 2400 zł za cztery osoby
20 zł/os./dzień
Istnieje możliwość negocjacji!!!

Pow. całkowita [m2]
Piętro
Ilość pokoi

FCZ-MW-191051
Ryczywół
blok
20,00 m²
parter
1

Czynsz najmu

2 400 PLN

Kaucja zabezp.

4800

Nieruchomość
woda ciepła, prąd, CO,
Opłaty w czynszu

wywóz nieczystości,
woda, wywóz śmieci

Stan lokalu
Okna
Instalacje
Dojazd
Ogrzewanie
Rolety antywłamaniowe

bardzo dobry
PCV
nowe
asfaltowa/kostka
centralne
tak

Pomieszczenia

Polecam!!!
Ilość pokoi

Nota prawna

Podłogi pokoi

testOpis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na

Typ kuchni

podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od

Rodzaj kuchni

właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w

Powierzchnia kuchni

1
panele
umeblowana i wyposażona
otwarta połączona z jadalnią
45,00 m²

art. 66 i następnych K.C.
Podłoga kuchni

terakota, płytki
zlewozmywak z baterią,
sztućce, szafki kuchenne,
stół, piekarnik, okap
kuchenny, naczynia,

Wyposażenie kuchni

mikrofalówka,
lodówko/zamrażarka, kuchnia
gazowa, krzesła, garnki,
zmywarka
Typ łazienki
Ilość łazienek

razem z wc
4

Glazura łazienki

nowego typu

Podłoga łazienki

terakota
WC, umywalka, kabina

Wyposażenie łazienki
prysznicowa, lustro
Podłoga przedpokoi

terakota

