ELBLĄG, PL. SŁOWIAŃSKI
Cena:

MIESZKANIE NA WYNAJEM

2 450 PLN

Powierzchnia:
69,57 m2

Liczba pokoi:

3

Piętro:

3

Mieszkanie na wynajem
Numer oferty

1617

Typ transakcji

Wynajem

Cena

2 450 PLN
69.57 m2

Powierzchnia
Cena za m2

35 PLN / m2

Liczba pokoi

Opis oferty
Szukasz dużego mieszkania w samym centrum miasta? Praktycznie na starym mieście. Ta oferta jest dla Ciebie:)
Wynajmę duże trzypokojowe mieszkanie przy Placu Słowiańskim.
Powierzchnia mieszkania to 69,57 m2. Mieszkanie składa się z przestronnego, widnego salonu z otwartą kuchnią, sypialni z pojemną
zabudową szafy, dodatkowo z oddzielnego pokoju, łazienki z kabiną prysznicową, oraz wc, jak i dużego przedpokoju. W kuchni zabudowa
wraz z kuchenką gazową, piekarnikiem i zmywarką i zabudowana lodówką.
Wyposażenie mieszkania:
Kuchnia
1. lodówka
2. piekarnik
3. zmywarka
4. zabudowa kuchni
5.mikrofalówka
Salon
1.kanapa
2. telewizor
3. stół z krzesłami
4. internet
5. witryna
6. rtv
Sypialnia
zabudowa szafy
Przedpokój
duża zabudowa na książki
Łazienka

3

1. kabina prysznicowa
2. pralka
3. zabudowa szaf
Bardzo ciekawa okolica i dosłownie można powiedzieć że wszędzie blisko min sklepy różnego rodzaju, szkoły, przedszkola.
Mieszkanie praktycznie w pełni umeblowane. Przed budynkiem miejsca parkingowe.
Koszt najmu to 2450,00 zł plus czynsz w wysokości 550 zł prąd i gaz.

Tylko najem okazjonalny.

Należy uwzględnić wynagrodzenie biura nieruchomości w wysokości 500 złotych brutto.
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
Łukasz Szulc

biuro@americanhome.pl

(55) 221 08 88

501 635 879

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

