ELBLĄG, ADAMA MICKIEWICZA
Cena:

MIESZKANIE NA WYNAJEM

2 000 PLN

Powierzchnia:
64,80 m2

Liczba pokoi:

3

Piętro:

0

Mieszkanie na wynajem
Numer oferty

1515

Typ transakcji

Wynajem

Cena

2 000 PLN
64.8 m2

Powierzchnia
Cena za m2

31 PLN / m2

Liczba pokoi

3

Opis oferty
Oferta wynajmu komfortowego mieszkania położonego w samym centrum przy ul. Mickiewicza w Elblągu. Mieszkanie znajduje się na
parterze. Lokal ma powierzchnię 64,80 m2 i składa się z dwóch pokoi, trzeciego pokoju w którym zrobiono jadalnię, przedpokoju, kuchni,
łazienki oraz osobnego WC.
Mieszkanie jest w pełni wyposażone. Media, woda oraz ogrzewanie z sieci miejskiej. Miejsce postojowe za szlabanem, bardzo ułatwiające
życie wszystkim zmotoryzowanym.
Lokal wyposażony jest w alarm, co jest dodatkowym atutem. Ważnym aspektem każdej nieruchomości jest jej położenie. Centrum miasta,
liczne sklepy, szkoła, wygodna komunikacja oraz inne udogodnienia mieszkania w centralnym punkcie miasta zwiększają komfort mieszkania.
Cena wynajmu wynosi 2000zł plus zużycie prądu i gazu (kuchenka).
Wymagana jest kaucja zwrotna. Przy wynajmie należy uwzględnić jednorazową opłatę do biura nieruchomości w wysokości 800 złotych.
Mieszkanie wolne od zaraz. Zapraszamy na prezentację nieruchomości!

Tylko najem okazjonalny.

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

Łukasz Szulc

biuro@americanhome.pl

(55) 221 08 88

501 635 879

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

