Piła, Zielona Dolina - mieszkanie na wynajem
Czynsz najmu: 2560.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko
Telefon komórkowy

Iwona Płaczek
606 750966
iplaczek@abc.pila.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

17262

Szczegóły oferty
Symbol oferty

FRP-MW-192752
Piła, Zielona Dolina,

Lokalizacja
Promienna

Opis
Mieszkanie na wynajem, 3 pokoje, Pła os. Zielona Dolina, NOWY BLOK Z
WINDĄ.
Mieszkanie GARAŻEM w budynku, z dużą Loggią- TARASEM z
KLIMATYZACJĄ ! oraz GARDEROBĄ i POMIESZCZENIEM
GOSPODARCZYM !
Bardzo dobry układ mieszkania, przestronne, dwustronne.
Salon połączony z aneksem kuchennym, z klimatyzacją. Dwie sypialnie w
tym jedna z dużą garderobą.
Duża łazienka z kabiną prysznicową.
Do mieszkania przynależy piwnica.
Przy budynku miejsca postojowe i parking dla mieszkańców.
W pobliżu tereny spacerowo-rowerowe nad rzeką, Zalew Koszycki, plac
zabaw dla dzieci, przystani komunikacji miejskiej.
Czynsz najmu 2.560 zł w tym, opłata za mieszkanie i garaż oraz czynsz do
spółdzielni. Dodatkowo wg zużycia: prąd. centralne ogrzewanie i woda
ciepła (z MEC).
UMOWA W FORMIE NAJMU OKAZJONALNEGO !
POLECAM !

Rodzaj budynku
Pow. całkowita [m2]

76,88 m²
[m2]
Piętro
Ilość pokoi

1p
3

Czynsz najmu

2 560 PLN

Kaucja zabezp.

5120,00

Nieruchomość
Standard
wywóz śmieci,
woda/ryczałt na wodę,
Opłaty w czynszu

podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od

fundusz remontowy,

właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w
art. 66 i następnych K.C.

76,88 m²

Powierzchnia użytkowa

Nota prawna
testOpis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na

blok

administracja
Opłaty wg liczników
Ilość pięter w budynku
Stan lokalu
Mies. czynsz admin.
Okna
Balkon
Ilość balkonów
Gaz
Woda
Dojazd
Ogrzewanie
Winda

CO
3
bardzo dobry
464 PLN
PCV
loggia
1
brak
tak - miejska
asfalt
miejskie
tak

Ilość wind

1

Pomieszczenia
Ilość pokoi

3

Wysokość
0,00 m
pomieszczeń
Podłogi pokoi
Typ kuchni

panele
umeblowana i wyposażona
aneks kuchenny - połączony

Rodzaj kuchni
z salonem
Podłoga kuchni

panele podłogowe
płyta ceramiczna,
lodówko/zamrażarka, meble

Wyposażenie kuchni

kuchenne na wymiar, okap
kuchenny, piekarnik
elektryczny

Typ łazienki
Podłoga łazienki
Wyposażenie łazienki
Podłoga przedpokoi

razem z wc
panele
prysznic
panele podłogowe

