Katowice, Ligota - mieszkanie na wynajem
Czynsz najmu: 2400.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko
Telefon komórkowy

Arkadiusz Chrabąszcz
889444213
art-property@wp.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty

Opis
=====Katowice, Osiedle Książęce!! Taras na dachu!!!========
Zapraszamy do zapozanania się z ofertą wyjątkowego apartamentu,
położonego na ostatnim 3-cim piętrze apartamentowca na Osiedlu
Książecym.
Mieszkanie o powierzchni około 58m2, zostało zaprojektowane przez
architekta z dbałością o najmniejsze detale, łaczy w sobie nowoczesność
oraz funkcjonalność!! Na powierzchnie składa się:
- przedpokój- duża szafa w zabudowie na wymiar
- bardzo słoneczny i przestronny salon, połączony z aneksem kuchennym:
sofa, stół z krzesłami, stolik okolicznościowy, szafki rtv, telewizor, pełna
zabudowa kuchenna: lodówka, zmywarka, piekarnik, płyta grzewcza. Z
salonu wyjście na balkon znajdujący się na poziomie mieszkania, z
którego mamy przejście na taras znadjujący się na dachu budynku.!
- sypialnia: duże łóżko z wygodnym materacem, biurko i krzesełko do
pracy, szafa w zabudowie
- łazienka z wc; armatura łazienkowa, duży prysznic liniowy z
deszczownicą, szafki łazienkowe, oraz pralka.
Do mieszkania przynależy również komórka lokatorska w budynku.
Możliwość wynajęcia miejsca garażowego w kwocie 200zł.
cena wynajmu 2400 plus media.
Zapraszamy do oglądania!!
Mieszkanie dostępne od zaraz.! Klucze w biurze.
Arek Chrabąszcz
Art Property
889 444 213

Nota prawna

ATP-MW-618

Lokalizacja

Katowice, Ligota

Rodzaj budynku

apartamentowiec

Pow. całkowita [m2]

58,00 m²

Powierzchnia
58,00 m²
użytkowa [m2]
Piętro
Ilość pokoi

3p
2

Czynsz najmu

2 400 PLN

Kaucja zabezp.

2400

Nieruchomość
ochrona, fundusz
Opłaty w czynszu
remontowy
Opłaty wg liczników

prąd, gaz, woda

Ilość pięter w
1
budynku
Stan lokalu
Okna
Balkon

do wprowadzenia
nowe PCV
duży

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie
oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może
podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych
K.C.

Winda

tak

Tarasy

taras duży

Pomieszczenia
Ilość pokoi

2

