ELBLĄG, AL. GRUNWALDZKA
Cena:

MIESZKANIE NA WYNAJEM

1 200 PLN

Powierzchnia:
48,50 m2

Liczba pokoi:

3

Piętro:

7

Mieszkanie na wynajem
Numer oferty

1506

Typ transakcji

Wynajem

Cena

1 200 PLN

Powierzchnia
Cena za m2

48.5 m2
25 PLN / m2

Liczba pokoi

3

Opis oferty
MIESZKANIE NA WYNAJEM
(Elbląg, Grunwaldzka) Wynajmę mieszkanie o powierzchni 48,50 m2 przy ulicy Grunwaldzkiej w Elblągu.
Mieszkanie składa się z:
a) trzech pokoi
b) zabudowanej, wyposażonej kuchni min w kuchenkę gazową, lodówkę ,naczynia
c) łazienka z wanną
d) przedpokój z zabudowaną szafą
e) pokoje umeblowane
Mieszkanie o powierzchni 48,50 m2 położone na 7 piętrze. Wszystkie media z miasta.
Najem 1200 złotych + prąd + gaz (kuchenka gazowa). Czynsz do spółdzielni ok 400 zł Kaucja zabezpieczająca w wysokości 1200 złotych zwrotna.

Należy uwzględnić wynagrodzenie biura nieruchomości w wysokości 600 złotych brutto.
TYLKO NAJEM OKAZJONALNY.
Mieszkanie wolne od zaraz
Zapraszamy tez do naszego biura nieruchomości
American Home Elbląg,
Związku Jaszczurczego 13B http://americanhome.pl
"Właścicielem ogłoszenia wraz z jego elementami jest American Home Łukasz Szulc lub podmioty współpracujące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz
korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody American Home Łukasz Szulc lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności
cywilnej oraz karnej.
Ponadto niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa American Home Łukasz Szulc lub podmiotów współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny."

Kontakt

Marlena Ziółkowska

mziolkowska@americanhome.pl

55 221 08 88

790 835 881

American Home Biuro Nieruchomości Związku Jaszczurczego 13B, 82-300 Elbląg

