EUROHOUSE24 Biuro Nieruchomości
Inflancka 20/128, 61-132 Poznań
Phone: 692060812
E-mail: t.krzesinski@eurohouse24.com

Apartment, 47 m2, Poznań

Price: 2 700 PLN

Apartment for rent, Poznań, Nowe Miasto

price
2 700 PLN

area
47.00 m2

number of rooms
2

Offer description

Parameters

UWAGA: OFERTA ZABLOKOWANA DO 15 SIERPNIA.2022.
Polecamy do najmu nowe mieszkanie położone przy ul. Wołkowyskiej w
Poznaniu.
Mieszkanie o powierzchni 47 m2 składa się z pokoju dziennego z
aneksem kuchennym, sypialni, korytarza oraz łazienki. Do mieszkania
przynależy miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej oraz własne
miejsce na rowery.
Z pokoju dziennego i sypialni wyjście na ogródki z urządzoną zielenią.
Na podłogach w sypialni i w kuchni kafle.
W salonie duże biurko z regulowaną elektrycznie wysokością, sofa z
funkcją spania. Wykupiony pakiet TV wraz z Internetem Inea 300mb za
125 zł miesięcznie - płatne dodatkowo. W części kuchennej stół i 4
krzesła.
W łazience kabina prysznicowa z deszczownicą.
W kuchni płyta indukcyjna z okapem, piekarnik, mikrofalówka, lodówka,
zmywarka, podświetlenie ledowe.
W sypialni łóżko z materacem, lampka nocna oraz garderoba z licznymi
półkami przygotowana na wymiar. W garderobie, odkurzacz, deska do
prasowania, żelazko, suszarka na bieliznę, drabina, podkaszarka do
trawy.
Mieszkanie kompletnie umeblowane i urządzone z materiałów wysokiej

Offer no.

7660057

Offer type

Apartment

Type of transaction
Price

Rent
2 700 PLN

2

Price for m

57 PLN

Number of rooms

2

Number of floors

5

Area
City
District
Voivodeship
Location
District

47 m2
Poznań
Nowe Miasto
WIELKOPOLSKIE
Wołkowyska
Poznań m.
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jakości. Mieszkanie posiada rolety antywłamanniowe we wszystkich
oknach i drzwiach.
Mieszkanie znajduje się na zamkniętym i monitorowanym osiedlu.
Idealna lokalizacja ze względu na bliskość terenów rekreacyjnych;
jezioro Malta, Termy Maltańskie, nowe ZOO, CH Malta, CH POSNANIA.
Doskonałe miejsce do zamieszkania dla menagera, pary lub singla.
Bliskość wydziałów Politechniki Poznańskiej, 15 min spacerem do
ścisłego centrum, linie tramwajowe 17, 4 , 6 , 7 , 16 , 201.
Czynsz administracyjny 420 zł.
Czynsz najmu 2700 zł, wraz z miejscem postojowym w podziemnej hali
garażowej oraz prywatnym miejscem na rowery
Wymagana kaucja. Umowa w formie najmu okazjonalnego.
Polecam i zapraszam na prezentację.
Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 661
kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych
od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego.
Staramy się, aby oferty były jak najbardziej aktualne i odzwierciedlały
stan rzeczywisty.

District
Fees
Build year
Heating
Access road
Garage
Material
Type of windows

Poznań M.
420.00
2022
district heating
asphalt/cobblestone
under the building
brick
new plastic

Oferta nr 7660057 wysłana z systemu LocumNet Online

Contact to agnet
Tomasz Krzesiński
licence no.: 23036
Mobile : 692 060 812
t.krzesinski@eurohouse24.com
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