ELBLĄSKI, ELBLĄG, KAZIMIERZOWO
Cena:

DOM NA WYNAJEM

6 500 PLN

Powierzchnia:
154,30 m2

Liczba pokoi:

3

Typ zabudowy:

wolnostojący

Dom na wynajem
Numer oferty

1507

Typ transakcji

Wynajem

Cena

6 500 PLN
154.3 m2

Powierzchnia
Cena za m2

42 PLN / m2

Liczba pokoi

3

Opis oferty
WYNAJMĘ DOM W ELBLĄGU.
Dom zlokalizowany w miejscowości Kazimierzowo 1 km od Elbląga, leży na obszarze Żuław Elbląskich, przy drodze krajowej nr 7.
Dom idealnie wpisał się w oczekiwania klienta. Dom wolnostojący przystosowany do potrzeb rodziny czteroosobowej. Nieruchomość
wyposażona we wszystkie miejskie media ogrzewanie gazowe, kanalizacja miejska, woda wodociągi. Wszystkie media w pełni
olicznikowane.
Powierzchnia całkowita budynku wynosi 154,30 m2 i składa się : salon z aneksem kuchenny z wyjściem na taras, sypialni z salonem
kąpielowym z jacuzzi, sypialnia z garderobą i łazienką, sypialni z wyjściem na taras, pomieszczenia gospodarczego pralni, toalety,
przedpokoju. Do domu przynależy działka o powierzchni 4030 m2 i garaż na dwa auta.
Cała nieruchomość wyposażona w niezbędny sprzęt takie jak (lodówka, zmywarka, pralka, piekarnik, płyta indukcyjna, okap). Również meble
pozostają w nieruchomości. Jeżeli macie dodatkowe pytania, proszę o telefon, a postaram się odpowiedzieć na pytania.
Czynsz całościowy wynajmu nieruchomości wynosi 6500 złotych razem z opłaty takimi jak: ogrzewanie, woda, ogrodnik do ogrodu. Kaucja
zabezpieczająca w wysokości 6500 złotych zwrotna.
Preferowany wynajem na dłuższy okres - powyżej 12 miesięcy.

Zapraszamy tez do naszego
biura nieruchomości
American Home,
Elbląg, Związku Jaszczurczego 13B http://americanhome.pl

RENT A HOUSE IN ELBLĄG
The house is located in Kazimierzowo, 1 km from Elbląg, in the area of Żuławy Elbląskie, by the national road No. 7 The house perfectly
matched the client's expectations. A detached house adapted to the needs of a family of four. The property is equipped with all municipal

utilities, gas heating, municipal sewage, water, waterworks. All media are fully counted. The total area of the building is 154.30 m2 and
consists of: a living room with a kitchenette with an exit to the terrace, a bedroom with a bathing room with a jacuzzi, a bedroom with a
wardrobe and a bathroom, a bedroom with a terrace, a laundry utility room, a toilet, a hall. The house includes a plot of 4030 m2 and a
garage for two cars The entire property is equipped with the necessary equipment such as (fridge, dishwasher, washing machine, oven,
induction hob, hood). Furniture also remains in the property.
If you have additional questions, please call me and I will try to answer your questions
The total rent for the property is PLN 6,500, including charges such as: heating, water, garden gardener. Security deposit in the amount of
PLN 6,500, returnable.
Preferred long-term rental - over 12 months We also invite you to oursreal estate offices
American Home,Elbląg, the 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
Łukasz Szulc

biuro@americanhome.pl

(55) 221 08 88

501 635 879

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

