Bydgoszcz, Centrum - mieszkanie na wynajem
Czynsz najmu: 1100.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty
Lokalizacja
Rodzaj budynku
Pow. całkowita [m2]
Piętro

Opis
MIESZKANIE KOMFORTOWE! BIELAWY OKOLICE UL.
CHODKIEWICZA A UL.GDAŃSKIEJ APARTAMENTOWIEC, TEREN
OGRODZONY, MONITOROWANY, BARDZO DOBRA LOKALIZACJA.
OPIS MIESZKANIA:
Powierzchnia 50m2., 2 pokoje ,tj. salon z umeblowanym aneksem
kuchennym (sprzęt AGD - duża zmywarka, lodówka dwukomorowa,
poczłaniacz pary, kuchenka elektryczna energooszczędna), nowoczesna
zabudowa mebli z dużym balkonem.
Salon - bez mebli, podłogi panele, ściany w gładzi gipsowej.
Sypialnia - ciekawie zaaranżowana, ścianka oraz duża garderoba z
zabudową.
Dwa przedpokoje.
Łazienka z wc o pow. o - wanna, lazura i terakota.k 6,5m2., ładna.
Do mieszkania przynależy piwnica oraz do wynajęcia łącznie z
mieszkaniem miejsce postojowe na terenie, przynależne do mieszkania,
komfort. Ważne - budynek znajduje się w strefa płatnego parkowania.
We wszystkich oknach rolety zewnętrzne i wewnętrzne, podłogi w
pokojach panele, ściany w gładzi gipsowej.
KOSZTY:
Njem mieszkania = 1.100zł.
najem miejsca postojowego = 100zł.
+ czynsz do administracji z zaliczkami na wodę, śmieci, fundusz
remontowy = 234zł. z zaliczki na 3 osoby, ale można je zmniejszyć.
+ liczniki prądu koszt ok. 70-80zł. co mieisąc.
+ gaz ok. 120zł. co miesiącęcznie.
media wg liczników.
Kaucja = 1.300zł.
Bez zwierząt.

Ilość pokoi

BCL-MW-663
Bydgoszcz, Centrum
apartamentowiec
50,00 m²
1p
2

Czynsz najmu

1 100 PLN

Kaucja zabezp.

1300

Nieruchomość
Standard
wywóz śmieci, woda,
Opłaty w czynszu
fundusz remontowy
Opłaty wg liczników
Ilość pięter w budynku
Piwnica [m2]
Stan lokalu

prąd, gaz
4
3,50 m²
do wprowadzenia

Czynsz

234 PLN

Czynsz zimowy

234 PLN

Okna
Instalacje
Balkon
Ilość balkonów

nowe PCV
nowe
duży
1

Powierzchnia

LOKALIZACJA:
Okolice ul. Gdańskiej a Chodkiewicza, blisko przystanki autobusowe i
tramwajowe, sklepy, Focus, ul. Kamienna, 10min do Szpitala
Wojskowego.

7,00 m²
balkonów/tarasów
Rok budowy
Widok

POLECAM!
Mieszkanie godne plecenia!

Gaz

,,CLASON NIERUCHOMOŚCI”- zapewnia dbałość, doradztwo i
zabezpieczenie interesów obu Stron.
Chętnie udzielę dodatkowych informacji oraz zapraszam na prezentację,
pośrednik odpowiedzialny za ofertę, tel. +48 698-680-680.
W momencie kontaktu telefonicznego, proszę o podanie lokalizacji.
Zapraszam.

Woda

,,CLASON NIERUCHOMOŚCI” - bezpłatnie pomaga w uzyskaniu kredytu

Winda

Dojazd
Otoczenie
Ogrzewanie

2012
na podwórko
tak - miejski
tak - miejska
asfaltowa/kostka
działki zabudowane
c.o.
tak

mieszkaniowego, spośród 30 sprawdzonych banków, wybierając
indywidualnie najlepszą ofertę kredytowania. Prowadzimy klienta od
początku do momentu podpisania umowy kredytowej.

Ilość wind
Usytuowanie

1
środkowe

Pomieszczenia
Ilość pokoi

2

Wysokość

Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie

275 m
pomieszczeń
Powierzchnia pokoi

18,10 m²

oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może
podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych
K.C.

Podłogi pokoi
Typ kuchni

panele
aneks kuchenny
aneks kuchenny - połączony

Rodzaj kuchni
z salonem
Powierzchnia kuchni

8,00 m²

Podłoga kuchni

terakota
zmywarka, zabudowa
kuchenna, płyta ceramiczna,

Wyposażenie kuchni
okap kuchenny,
lodówko/zamrażarka
Typ łazienki
Ilość łazienek

razem z wc
1

Powierzchnia łazienki
6,00 m²
[m2]
Glazura łazienki

nowego typu

Podłoga łazienki

terakota

Wyposażenie łazienki
Ilość przedpokoi

wanna
2

Powierzchnia
2,50 m²
przedpokoi
Podłoga przedpokoi

panele

