TEMI Teresa Mindowicz
ul. Bolesława Prusa 69/5
50-316 Wrocław
tel. 732 777 596
e-mail: biuro@temi.com.pl
NIP: 897-100-49-96

Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

TMI-MW-12

Standard

5

Rodzaj

wynajem

Opłaty w czynszu

Lokalizacja

Wrocław

CO, Części wspólne, fundusz
remontowy, woda

Dzielnica

Psie Pole

Rodzaj mieszkania

jednopoziomowe

Zakrzów

Stan lokalu

do wprowadzenia

ul. Wilanowska

Okna

nowe PCV

nowe budownictwo

Instalacje

nowe

Ilość pokoi

2

Balkon

loggia

Pow. całkowita [m2]

50.00 m²

Powierzchnia działki [m2]

0.00

3p

Powierzchnia użytkowa [m2]

50

Ilość pięter w budynku

4

Rok budowy

2011

Kaucja zabezp.

2000

Cena/m2

40.00

Status

aktualna

Imię i nazwisko

Teresa Mindowicz

Telefon

732 777 596

E-mail

teresa.mindowicz@temi.com.pl

Rejon
Ulica
Rodzaj budynku

Piętro

Pomieszczenia
Ilość pokoi

2

Podłogi pokoi

deski

Typ kuchni

z zabudową kuchenną

Rodzaj kuchni

oddzielna

Podłoga kuchni

terakota

Typ łazienki

razem z wc

nie

Glazura łazienki

nowego typu

brak

Podłoga łazienki

terakota

Woda

ciepła - miejska

Podłoga przedpokoi

terakota

Dojazd

asfalt

Zdjęcia

Ogrzewanie

centralne

Alarm

nie

Winda

tak

Ilość wind

1

Ilość tarasów

1

Powierzchnia
balkonów/tarasów

3

Usytuowanie

jednostronne

Drzwi antywłamaniowe

nie

Ilość kondygnacji

4

Opis
Plac zabaw
Gaz

SUPER OFERTA
Do wynajęcia bardzo ładne mieszkanie
dwupokojowe o powierzchni 50 m2, mieszczące
na 3 piętrze czteropiętrowego budynku,
położonego przy ul. Wilanowskiej na Psim Polu.
Budynek z 2011 roku z windą.
Wejście do budynku zabezpieczone domofonem.
Mieszkanie w pełni rozkładowe, składa się z salonu, sypialni, widnej,
oddzielnej kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Z salonu wyjście
na spory balkon.
Do mieszkania przynależy zamykany, duży garaż w podziemiu
budynku ( w cenie wynajmu).
Mieszkanie w wysokim standardzie, wykończone materiałami wysokiej
jakości, w pełni umeblowane i wyposażone.
Bardzo ładna kuchnia z meblami na wymiar, wyposażona w sprzęt
AGD, sypialnia umeblowana, w salonie duża szafa w zabudowie,
komoda, regały, kanapa, ława, łazienka z wanną i pralką, przedpokój
umeblowany.
W pokojach na podłodze piękna deska.
W mieszkaniu wszystkie meble i sprzęt AGD.
Bardzo dobra lokalizacja. pełna infrastruktura, dobre połączenie
komunikacyjne z innymi częściami miasta.
Blisko przystanek autobusowy, szkoła.
Doskonały dojazd do obwodnicy oraz centrum miasta.

CENA WYNAJMU: 2000 PLN

+ opłaty ok. 400-500 zł

Wymagana jednomiesięczna kaucja zabezpieczająca

Serdecznie polecam i zapraszam na bezpłatną prezentację!

Opiekun Oferty: Teresa Mindowicz
Telefon: 732 777 596
E-mail: teresa.mindowicz@temi.com.pl

Numer oferty: TMI-MW-12
Zainteresowała Cię oferta zadzwoń i umów się na spotkanie
Więcej ofert na www.temi.comi.pl
TeMi Agencja Nieruchomości
e-mail: biuro@temi.com.pl
Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1
kodeksu
cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych a dane w niej zawarte
mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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