WARSZAWA, TARGÓWEK, BRÓDNO
MIESZKANIE NA WYNAJEM

Cena:

1 800 PLN

Powierzchnia:
40 m 2

Liczba pokoi:

Piętro:

1

4

CZYŚCIUTKIE MIESZKANKO DLA SIGLA, PARY!
Numer oferty
Typ transakcji
Cena

202020960
Wynajem
1 800 PLN
40 m 2

Powierzchnia
Cena za m2

45 PLN / m2

Liczba pokoi

1

OPIS OFERTY
Osiedle ZIELONE ZACISZE, BRÓDNO, ul. Wincentego!!! Do wynajmu studio z dużym balkonem, mieszkanie o pow. ok. 40 m2!
Jasne i ciche,winda.
DOBRA CENA I NEGOCJACJA UZALEŻNIONA OD KONTRAKTU!
Mieszkanie bezpieczne, z systemem anty-napadowym.
Osiedle monitorowane i zamknięte.
UWAGA!!!Możliwość skorzystania z miejsca postojowego.
Apartment 1 room in Targówek district. Wincentego street no 110, Zielone Zacisze!.
Furnished, of 40 sqm. (4 floor), conveniently located - close to main street.
Really friendly area!!! Easy access to public transport.
POLECAMY - Dla singla, pary, bez zwierzaków poszukujących bardzo czystych mieszkań, zainteresowanych tym regionem
Warszawy, świetnie skomunikowanym z cała Warszawą, niebawem będzie otwarta stacja metra.
Nieopodal Urząd Gminy i główne skrzyżowanie.
OPIS SZCZEGÓŁOWY :
Ściany jasne, część podłóg wykończona terakotą, część piękną klepką, składa się z:
- dużego pokoju dziennego /ok. 23 m2/ wyposażonego do spania w kanapę rozkładana typu wersalka, oraz jednoosobowej
kozetki - fotela dla gościa. regały. Z pokoju wyjście na zadbany balkon /ok. 4 m2/, ukierunkowanie bokiem do dziedzińca.
- kuchni ok. 8 m2 , oddzielonej częściowo ścianką od pokoju,,stwarzając klimat fajnego studia dla młodego człowieka. Kuchnia z
oknem, wyposażona w komplet mebli, lodówkę oraz kuchenkę gazową, z małym stolikiem do posiłków.
- przedpokoju/ ok. 4 m2/ jest do dyspozycji duża szafa.
- wygodnej łazienki z wanną, WC, umywalka i pralka (ok. 5 m2)
OPŁATY: CZYNSZ 1800 zł + opłaty zaliczkowe za media ok. 300zł: prąd, gaz, wodę i ogrzewanie, śmieci.
Parking dodatkowo płatny.
KAUCJA -2100 zł
Serdecznie zapraszamy do prezentacji!!!
Prezentacja i pełna obsługa prawna Krupa Nieruchomości lic. 2441
If you are a foreigner and you are looking for apartments for rent in your new place
to live /work/ study, please call us, we provide your with years of professional experience. For more information in English ***,
please call directly to +48/698894357
Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu
Cywilnego.

KONTAKT
Irmina Nowacka

info@krupa.pl

698 894 357

602 411 728

Krupa Nieruchomości Efraima Schroegera 75/79, 01-828 Warszawa

Oferta wysłana z programu IMO dla
pośredników.

