Wodzisław Śląski - mieszkanie na wynajem
Czynsz najmu: 1500.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko
Telefon
Telefon komórkowy

Krzysztof Jeszka
(32) 45-40-117
601-055-220
krzysztof@golddom.eu

Osoba odpowiedzialna
Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Miłosz Włodyka
18057

Szczegóły oferty
Symbol oferty

Opis
Mieszkanie dla pracowników, ścisłe centrum Wodzisławia Śląskiego.
Oferujemy na wynajem mieszkanie o powierzchni 50 m2, położone w
kamienicy na pierwszym piętrze w ścisłym centrum Wodzisławia
Śląskiego. Mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone, aktualnie
zaopatrzone w 6 łóżek z materacami i pościelą. Wyposażona kuchnia,
łazienka, miejskie ogrzewanie, ciepła woda z przepływowych
podgrzewaczy elektrycznych. Czynsz: 1.500 złotych netto + media dla
klienta indywidualnego, 15 złotych/ dzień od lokatora dla firm.
Możliwość wynajęcia dodatkowego mieszkania w tej samej kamienicy.
ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ.
Decydując się na kupno nieruchomości za naszym pośrednictwem,

Lokalizacja
Rodzaj budynku
Pow. całkowita [m2]

GLD-MW-776
Wodzisław Śląski
kamienica
50,00 m²

Powierzchnia użytkowa
40,00 m²
[m2]
Piętro
Liczba pokoi
Czynsz najmu

1p
1
1 500 PLN

Nieruchomość

macie Państwo gwarancję bezpieczeństwa transakcji od podjęcia decyzji
o kupnie, aż do podpisania aktu notarialnego. Współpracując ze

Standard

wszystkimi największymi bankami BEZ ŻADNYCH DODATKOWYCH
OPŁAT Z PAŃSTWA STRONY pomagamy w szybkim i bezproblemowym

Opłaty wg liczników

załatwieniu wszystkich formalności związanych z przyznaniem

Liczba pięter w

najkorzystniejszego dla Państwa kredytu hipotecznego oraz pożyczek

budynku

hipotecznych na ewentualny remont nieruchomości.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie
opisów czy zdjęć naszego autorstwa zabronione, zgodnie z ustawą o

prąd, woda

2

Stan lokalu
Okna
Instalacje

Do wprowadzenia
nowe PCV
wymienione

prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. Dz.U.
1994 Nr 24 poz. 83 oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z
dnia 16 kwietnia 1993r.

Nota prawna
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.

Balkon

brak

Dojazd

asfalt

Ogrzewanie

miejskie

Pomieszczenia
Liczba pokoi

1

