AGATA MROŻEK NIERUCHOMOŚCI
., .
tel.887-190-925 fax.
e-mail:biuro@amrozeknieruchomosci.pl
www.amrozeknieruchomosci.pl

Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

AGM-MW-493

Standard

5

Rodzaj

wynajem

Opłaty w czynszu

Lokalizacja

Wrocław

prąd, CO, Części wspólne, woda,
fundusz remontowy

Dzielnica

Krzyki

Mies. czynsz admin.

420

apartamentowiec

Balkon

jest

Ilość pokoi

2

Powierzchnia działki [m2]

0.00

Pow. całkowita [m2]

37.40 m²

Powierzchnia użytkowa [m2]

37,4000

Piętro

2p

Pomieszczenia

Ilość pięter w budynku

3

Kaucja zabezp.

1900

Cena/m2

50.80

Status

aktualna

Imię i nazwisko

Agata Mrożek

Telefon

887-190-925

E-mail

biuro@amrozeknieruchomosci.pl

Rodzaj budynku

Opis
Plac zabaw

nie

Alarm

nie

Winda

nie

Drzwi antywłamaniowe

nie

Ilość kondygnacji

3

##### KONTAKT AGATA MROŻEK 887-190-925 #####
LOKALIZACJA KRZYKI UL. KONDUKTORSKA budynek z 2016r, 2
POKOJE, ANEKS KUCHENNY, MIEJSCE POSTOJOWE W GARAŻU
PODZIEMNYM
Polecam Państwu do najmu 2-pokojowe mieszkanie na
Krzykach/Jagodno razem z miejscem postojowym.
Nowe osiedle, budynek z 2016r.
Idealne dla firmy, dla osób pracujących, singla i pary.
Powierzchnia mieszkania 37,40 m2 plus balkon na IIp/IIIp.
2-pokojowe w tym jeden pokój z aneksem kuchennym z wyjściem na
balkon, osobna sypialnia, wystawa okien zach.
Aneks kuchenny z meblami w zabudowie ze sprzętem AGD.
Łazienka razem z wc z wanną.
Mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone.
Wykończone w wysokim standardzie.
Czynsz najmu 1900 zł plus czynsz dla zarządcy (woda, ogrzewanie,
części wspólne, fundusz remontowy) plus prąd i szybki internet w
sumie za wszystkie media 450 zł.
W cenie miejsce postojowe w garażu podziemnym.
Kaucja 2000 zł.
Dostępne od 1 marca 2020r
Więcej informacji nie ujętych w ogłoszeniu chętnie udzielę
telefonicznie.
Polecam gorąco i zapraszam na prezentację.
Kontakt: Agata Mrożek 887-190-925
agatamrozek.nieruchomosci@o2.pl
biuro@amrozeknieruchomosci.pl
Więcej ofert na stronie: www.amrozeknieruchomosci.pl
Zawsze dążymy aby informacje o oferowanych przez nas
nieruchomościach były dla Państwa jak najbardziej rzetelne. Jednak
niekiedy, z przyczyn od nas niezależnych ich weryfikacja nie jest
możliwa. Wobec czego prosimy Państwa o traktowanie ich
orientacyjnie. Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
kodeksu cywilnego i nie jest wiążąca.
© Wszelkie prawa zastrzeżone - Agata Mrożek Nieruchomości

Ilość pokoi

Zdjęcia

2

