KRAKÓW, PODGÓRZE, PŁASZÓW, PAPROCI
Cena:

MIESZKANIE NA WYNAJEM

1 000 PLN

Powierzchnia:
20 m2

Liczba pokoi:

1

Piętro:

1

Ładna kawalerka.Płaszów/Zabłocie,krótkie umowy,okazja
Numer oferty

53482

Typ transakcji

Wynajem

Cena

1 000 PLN

Powierzchnia
Cena za m2
Liczba pokoi

20 m2
50 PLN / m2
1

Opis oferty
MOŻLIWOŚĆ ZAWIERANIA KRÓTKICH UMÓW, OD 2 MIESIĘCY WZWYŻ.
Nie ma konieczności zawierania długich, rocznych umów. Sam decydujesz na jak długo chcesz je wynająć.
Podgórze/ Płaszów.
ul. Paproci
Sąsiedztwo ulic: Powstańców Wielkopolskich, Saska, Płaszowska, Klimeckiego, Nowohucka
Studio w kameralnym budynku, budynek z ogrodem, w spokojnej okolicy, darmowy parking przed budynkiem. Parking rowerowy znajduję się
w ogródku budynku.
LOKALIZACJA:
spokojna okolica
dobra komunikacja miejska, bezproblemowe połączenie z całym Krakowem (szybki tramwaj, autobusy)
szybki tramwaj - 10 minut do centrum
DARMOWY PARKING
blisko Krakowska Szkoła Wyższa, Brown Brothers Harriman
BUDYNEK:
kameralny budynek 2 -piętra, czysta i zadbana klatka schodowa
budynek w idealnym stanie technicznym
UKŁAD:
Studio o powierzchni ok.20 m2 składa się z pokoju, osobnej kuchni , łazienki z WC.
WYPOSAŻENIE:
Na podłodze w pokojach panele, w łazience, aneksie kuchennym i przedpokoju gres. Nowe okna plastikowe . Drzwi wejściowe
antywłamaniowe. Umeblowana i wyposażona kuchnia:
lodówka, elektryczna płyta grzewcza, okap.
W pokoju jest wygodna sofa rozkładana do spania, duża szafa i komoda.
Komfortowa łazienka, w której znajduje się kabina prysznicowa, pralka

MEDIA:
ogrzewanie i ciepła woda: własna kotłownia gazowa
FINANSE:
koszt wynajmu: 1000 zł
ogrzewanie ryczałt 100 zł za mieszkanie
woda według zużycia
prąd według zużycia, w mieszkaniu nie ma gazu
śmieci od osoby 25 zł
opłaty administracyjne 25 zł
jednomiesięczna kaucja zwrotna i opłata dla biura do ustalenia
Mieszkanie jest wolne od zaraz.
Całość opłat ok. 1200-1220 zł miesięcznie.
GORĄCO POLECAM
Aleksandra Kwiecień
Rent A-Z kompleksowa obsługa nieruchomości
+48 533120350
https://www.rentaz.pl
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kontakt
Aleksandra Kwiecień

kwiecien.rentaz@gmail.com

+48 533 120 350
RENT A-Z Kompleksowa obsługa nieruchomości Kazimierza Chałupnika 33 m. 1, 31-464 Kraków

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

