ELBLĄG, AL. JANA PAWŁA II
Cena:

MIESZKANIE NA WYNAJEM

4 000 PLN

Powierzchnia:
91,01 m2

Liczba pokoi:

4

Piętro:

4

Mieszkanie na wynajem
Numer oferty

1948

Typ transakcji

Wynajem

Cena

4 000 PLN
91.01 m2

Powierzchnia
Cena za m2

44 PLN / m2

Liczba pokoi

Opis oferty
Wynajmę nowoczesne mieszkanie o powierzchni 91,01 m2, znajdujący się w rewelacyjnej lokalizacji. Budynek z 2018 roku, wykończone z
najlepszych materiałów.
Nieruchomość mieści się na 4 piętrze w 10 piętrowym nowoczesnym budynku z windą. Przestronny apartament urządzony w kolorystyce
stonowanej (biel, czerń, oraz szarość, która tworzy idealne wnętrze), wykończony w wysokim standardzie, nowoczesny design - spełni
oczekiwania wymagającego klienta. Mieszkanie jest w pełni wyposażone i wykończone materiałami najwyższej jakości, gotowe do
wprowadzenia się bez żadnych nakładów finansowych. Meble oraz sprzęty widoczne na zdjęciach pozostają w mieszkaniu, dzięki czemu
można wprowadzić się niemal natychmiast.
Salon z wyjściem na duży balkon. Widna kuchnia z pełnym wyposażeniem, pełna zabudowa wraz z AGD.

Wyposażenie:
Kuchnia: zabudowa z dużą ilością półek , dwie lodówki, zmywarka, indukcja, piekarnik samsung dual Cook, mikrofalówka Samsung, filtr do
wody Zeppter, duża wyspa z dużą ilością szafek i szuflad.
Salon: Telewizor, kanapa, fotel, szafka TV, witryna, stół i 4 krzesła
Pokój różowy: Łóżko rozkładane, komoda, szafa
Pokój dziecięcy: Łóżko rozkładane, biurko, komoda, szafa

Sypialnia: łóżko małżeńskie tapicerowane ze skrzynią, garderoba,
Łazienka: pralka, wisząca szafka
Przedpokój: cała zabudowa szafy z tapicerowanym siedziskiem.
W salonie na ścianie beton architektoniczny. Na powierzchni 91,01m2 znajduje się salon z aneksem kuchennym, sypialnia z wyjściem na
balkon, oraz garderobą, dwa pokoje dla dzieci, łazienka z wc i przedpokój. Duży living-room tworzący przemyślaną całość z wydzieloną
awangardową, funkcjonalną kuchnią, oraz jadalnią, częścią wypoczynkową przeznaczoną do odpoczynku, mającą w założeniu integrować
całą rodzinę. Z przestronnego salonu połączonego z kuchnią mamy wyjście na duży balkon, wykończony materiałami wysokiej jakości, z
którego można podziwiać przepiękny widok na panoramę. Można tu spokojnie zjeść śniadania o poranku bądź podziwiać piękne zachody
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słońca przy ulubionym napoju.
Do lokalu przynależy:
-- komórka lokatorska (piwnica)
-- miejsce postojowe pod wiatą
Blisko niezbędna do wygodnego życia infrastruktura, centrum handlowe, biedronki, Lidl, żłobki, przedszkola, szkoły, laboratorium, poczta i
wiele, wiele innych. Jeśli szukają Państwo komfortowego mieszkania do wynajęcia w dobrej lokalizacji, to jest właśnie ta nieruchomość.

Wynajmij mieszkanie już od 02.01.2023 roku i ciesz się komfortem przestrzeni oraz prestiżową lokalizacją. Zapraszamy na prezentację tego
mieszkania.

Tylko najem okazjonalny.
Koszt najmu nieruchomości to 4.000 złotych + czynsz+ prąd. Kaucja zwrotna 10.000 złotych. Przy wynajmie nieruchomości należy uwzględnić
wynagrodzenie biura nieruchomości w wysokości 2500 zł.

Zarezerwuj swoją nieruchomość już teraz.

AMERICAN HOME FINANCE
Wstępną decyzje finansową otrzymasz bezpośrednio w naszym biurze.
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."
Informacje o nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą podlegać aktualizacji.

Kontakt
Łukasz Szulc

biuro@americanhome.pl

(55) 221 08 88

501 635 879

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

