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

Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

AGM-MW-644

Standard

5

Rodzaj

wynajem

Opłaty w czynszu

Lokalizacja

Wrocław

fundusz remontowy, ogrzewanie,
Winda, wywóz nieczystości

Dzielnica

Krzyki

Mies. czynsz admin.

400

kamienica

Okna

PCV

Ilość pokoi

2

Instalacje

nowe

Pow. całkowita [m2]

43.00 m²

Powierzchnia działki [m2]

0.00

Piętro

2p

Powierzchnia użytkowa [m2]

43

Ilość pięter w budynku

4

Pomieszczenia

Kaucja zabezp.

2100

Cena/m2

38.37

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

tak

Drzwi antywłamaniowe

nie

Ilość kondygnacji

4

#####KONTAKT AGATA MROŻEK 887-190-925#####
SUPER LOKALIZACJA I INFRASTRUKTURA, BARDZO DOBRA
KOMUNIKACJA W KAŻDĄ STRONĘ MIASTA!!!
KRZYKI ok. ul. Pułaskiego do Rynku ok. 1.5 km!!!
MIESZKANIE W PEŁNI UMEBLOWANE I WYPOSAŻONE!!!
Polecam Państwu do NAJMU mieszkanie w przepięknej kamienicy z
2017r na IIp/IVp w budynku z windą, idealna lokalizacja ze względu
na bardzo dobrą komunikację i infrastrukturę.
Mieszkanie 2 pokojowe w pełni rozkładowe, kuchnia w formie aneksu
połączona z dużym przedpokojem, meble w zabudowie z potrzebnym
sprzętem AGD.
Duża łazienka z kabiną prysznicową w kaflach razem z w-c.
Pokoje w pełni umeblowane.
Mieszkanie o funkcjonalnym układzie w bardzo dobrym standardzie.
CZYNSZ NAJMU 1650 ZŁ PLUS OPŁATY 400 ZŁ (w opłatach: czynsz dla
Zarządcy, ryczałt wody, ogrzewanie) plus prąd.
KAUCJA 2100 ZŁ.
Polecam gorąco i zapraszam na prezentację.
Więcej szczegółów udzielę telefonicznie.
Kontakt: Agata Mrożek 887-190-925
agatamrozek.nieruchomosci@o2.pl
biuro@amrozeknieruchomosci.pl
Więcej ofert i zdjęć na stronie: www.amrozeknieruchomosci.pl
Szanowni Państwo, zawsze dążymy aby informacje o oferowanych
przez nas nieruchomościach były dla Państwa jak najbardziej
rzetelne i dokładne. Jednakże opis zamieszczany na portalach
sporządzamy na podstawie oględzin nieruchomości, a informacje o
stanie technicznym uzyskujemy z wywiadu i oświadczeń właścicieli,
z przyczyn od nas niezależnych ich weryfikacja niekiedy nie jest
możliwa. Wobec czego prosimy Państwa o traktowanie ich
orientacyjnie, a oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
kodeksu cywilnego i nie jest wiążąca.
© Wszelkie prawa zastrzeżone - Agata Mrożek Nieruchomości

Ilość pokoi

Zdjęcia

2

