ELBLĄSKI, PASŁĘK, KOPERNIKA
Cena:

MIESZKANIE NA WYNAJEM

900 PLN

Powierzchnia:
44 m2

Liczba pokoi:

2

Piętro:

0

Mieszkanie na wynajem
Numer oferty

1511

Typ transakcji

Wynajem

Cena
Powierzchnia
Cena za m2

900 PLN
44 m2
20 PLN / m2

Liczba pokoi

2

Opis oferty
MIESZKANIE NA WYNAJEM
(PASŁĘK UL. Kopernika)
WYNAJEM OD 1 czerwca 2021 roku.
Wynajmę mieszkanie dwu pokojowe, idealna propozycja dla osób szukających lokum w świetnej lokalizacji, jak i ceniących sobie wygodę i
komfort .
Nieruchomość o powierzchni 44 m2 usytuowana jest na parterze w trzypiętrowym bloku przy ul. Kopernika w Pasłęku.
Składa się z kuchni, przestronnego, widnego pokoju z dużym balkonem , drugiego pokoju oraz przedpokoju i łazienki z wc.
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej.
Miejsca postojowe pod domem, każdy mieszkaniec bloku może swobodnie zaparkować swój samochód.
Słoneczne, ciepłe i gotowe do wprowadzenia mieszkanie idealne dla osób szukających ciszy i spokoju. Lokalizacja nieruchomości umożliwia
swobodny dostęp do sklepów, banków, szkół i aptek, a jednocześnie zapewnia bliskość Centrum. Dzielnica dobrze skomunikowana z całym
miastem .
Cena wynajmu 900 zł + czynsz ok. 400zł +energia elektryczna.
Kaucja zwrotna to jednomiesięczny czynsz najmu.
Tylko najem okazjonalny.

Przy wynajmie należy doliczyć jednorazowe wynagrodzenie do biura w kwocie 600 zł.
Zapraszamy na prezentację nieruchomości Jesteś zainteresowany? Zadzwoń i umów się na prezentację.
Zapraszam również 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

