NOWY SĄCZ, NARUTOWICZA
Cena:

MIESZKANIE NA WYNAJEM

2 400 PLN

Powierzchnia:
85 m2

Liczba pokoi:

2

Piętro:

2

Mieszkanie na wynajem
Numer oferty

3641

Typ transakcji

Wynajem

Cena

2 400 PLN
85 m2

Powierzchnia
Cena za m2

28 PLN / m2

Liczba pokoi

2

Opis oferty
Przestronne, umeblowane mieszkanie w wysokim standardzie, w samym centrum do wynajęcia! 85m2 , II piętro. Duży, jasny salon z kuchnią i
wyjściem na balkon. Osobna sypialnia z drugim balkonem. Przedpokój z szafą. W salonie rozkładana sofa z możliwością spania, fotel, puf, stół
okrągły z czterema krzesłami, dwa stoliki, regał z półkami, stolik RTV, telewizor. Kuchnia umeblowana i wyposażona (sztućce, naczynia,
garnki) z długim blatem kuchennym. Mieszkanie wyposażone jest w podstawowe sprzęty AGD (odkurzacz, pralka, lodówo-zamrażarka z
funkcją nalewania filtrowanej wody i robieniem kostek lodu, piekarnik, płyta indukcyjna, okap, deska do prasowania, żelazko, suszarka na
pranie, drabina) oraz dodatkowo wbudowany w pełni automatyczny ekspres do kawy, zmywarka. W sypialni znajduje się wygodne łóżko
(160x200cm), pojemna wbudowana szafa przesuwna 3 drzwiowa z lustrem, dwa stoliki nocne z lampkami, lampa sufitowa. Na balkonie przy
sypialni stolik z dwoma krzesłami. Łazienka z wanną +prysznicem, WC, umywalką, pralką, wykończona płytkami. Mieszkanie w zabytkowej,
odnowionej III piętrowej kamienicy posiada również komórkę lokatorską w piwnicy. Budynek nie posiada windy. Położenie południowyzachód. Z balkonów roztacza się widok na okolicę, góry i cudowne zachody słońca! Parking miejski przy ulicy naprzeciw budynku. Doskonała
lokalizacja! ul. Narutowicza , stare miasto, ścisłe centrum ale w cichej okolicy (piechotą: 1 min do deptaku, 7 min do Rynku). W pobliżu park
miejski (Planty) restauracje, kawiarnie, sklepy spożywcze, piekarnia, targ - tzw. rynek maślany, banki etc. Przyjdź i zobacz! Cena: 2400 zł +
czynsz administracyjny (ok. 300 zł zawiera ciepłą i zimną wodę, wywóz śmieci, utrzymanie części wspólnych ) + media wg zużycia, kaucja
2400 zł. Dostępne od zaraz!
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kontakt
MERITUM

meritum@onet.pl

18 414-88-10

880-140-965

Meritum Nieruchomości Lwowska 30/6, 33-300 Nowy Sącz

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

