MIESZKANIE na WYNAJEM
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Opis
*** 3 pokojowe słoneczne mieszkanie z miejscem postojowym ***
Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie znajdujące się na 1 piętrze w 3-piętrowym bloku z cegły z
2004 roku.
Mieszkanie znajduje się przy spokojnej ulicy w dzielnicy Mokre.
Lokal w bardzo dobrym stanie, wyposażony w niezbędne sprzęty.
Na powierzchnie mieszkania składają się: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój oraz garderoba
Z salonu wyjście na duży balkon z którego mamy widok na zieleń.
Do mieszkania przynależy komórka lokatorska. Do dyspozycji mieszkańców budynku jest
pomieszczenie wózkowni/rowerowni oraz suszarnia.
STANDARD WYKOŃCZENIA:
Ściany: w pokojach i przedpokoju gładzie, w łazience glazura.
Podłogi: w pokojach i przedpokoju mozaika parkietowa, w łazience i kuchni płytki podłogowe.
WYPOSAŻENIE
Wyposażenie widoczne na zdjęciach. Dodatkowo w przedpokoju znajdują się dwie pojemne szafy
przesuwne.
Mieszkanie zostało zaopatrzone we wszystkie niezbędne sprzęty w tym: pralka, lodówka,
zmywarka, kuchenka elektryczna, okap.
OKOLICA
Idealne miejsce dla ludzi aktywnych. W zasięgu ręki tereny zielone, ścieżki rowerowe, boiska
sportowe, bieżnia, korty tenisowe, siłownia zewnętrzna. W bliskim sąsiedztwie znajdują się
urokliwe stawy.
W pobliżu przystanki autobusowe, niedaleko sklepy, apteka, punkty usługowe, restauracja, szkoły,
przedszkole
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OPŁATY:
Czynsz najmu 1400 zł
Czynsz do Spółdzielni ok. 500 zł (w tym zaliczki na ogrzewanie oraz zużycie wody)
Prąd wg zużycia na podstawie faktur
Kaucja 1400 zł
Atuty:
- przestronne jasne mieszkanie,
- super lokalizacja, 3 km od Starówki,
- 8 minut pieszo na Wydział Politologii UMK i ok. 20 min. do WSB
- w pobliżu sklepy, komunikacja miejska, boiska sportowe, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, szkoła,
przedszkole
- dostępna komórka lokatorska, miejsce postojowe w hali garażowej oraz wózkownia/rowerownia

Mieszkanie dostępne od zaraz.
Zapraszam do kontaktu
Dzwoniąc podaj numer oferty w biurze.
Więcej aktualnych ofert znajdziesz na naszej stronie firmowej.
Pomagamy w formalnościach finansowych.
Studio Nieruchomości działa zgodnie z zasadami Standardów Zawodowych Pośredników w Obrocie
Nieruchomościami, zamieszcza w ofertach informacje prawdziwe wg wszelkiej wiedzy i starania,
nie łamie regulaminów serwisów nieruchomościowych, w tym nie publikuje celowo nieaktualnych i
nieistniejących ofert oraz stanowczo odcina się od praktyk nieetycznych i wprowadzających inne
firmy oraz potencjalnych klientów w błąd.
Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do rozmów.

tel. 512946211
email: n.wleklinska@studio-nieruchomosci.com
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