Hestia Nieruchomości
Parkowa 7/2
732-700-771
biuro@hestianieruchomosci.pl

MIESZKANIE NA WYNAJEM
liczba pokoi: 1, pow. całkowita: 10 m2,
SZCZECIN, CENTRUM
Cena 900 zł

Pokój 1-osobowy do wynajęcia już od dzisiaj. Do dyspozycji najemców są 2 komfortowe, nowoczesne łazienki z
dużą kabiną prysznicową i wanną.
Widna i funkcjonalna kuchnia jest w pełni umeblowana i wyposażona w płytę grzewczą, dwie lodówki, kuchenkę
mikrofalową i pralkę.
Czynsz najmu to 900 zł za pokój. Dodatkowe opłaty to 220 zł/os. zaliczki na media przez cały rok, w tym jest gaz,
prąd, zw, FR.
Mieszkanie posiada 5 niezależnych pokoi. Pokój przeznaczony dla studentów ceniących spokój - w pozostałych
pokojach mieszkają studenci kierunków medycznych. Mieszkanie nowocześnie urządzone, znajduje się na IV
piętrze kamienicy przy al. Wojska Polskiego, nieopodal Galerii Kaskada. W niedalekiej odległości przystanki
tramwajowe i autobusowe.
Kaucja 1-miesięczny czynsz z możliwością rozłożenia jej na dwie raty.
Zapraszam do kontaktu telefonicznego w godzinach 9-16 (w pozostałe godziny proszę o kontakt SMS-owy).
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Hestia Nieruchomości
Parkowa 7/2
732-700-771
biuro@hestianieruchomosci.pl

Rodzaj nieruchomości

Mieszkanie

Rodzaj transakcji

WYNAJEM

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

900,00 PLN

Czynsz ofertowy

900,00 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Prawobrzeże /lewobrzeże

LEWOBRZEŻE

Dzielnica - osiedle

CENTRUM

Ulica

al. Wojska Polskiego

Powierzchnia całkowita

10,00 m2

Rodzaj mieszkania

1-POKOJOWE

Rodzaj budynku

KAMIENICA

Rok budowy

1950

Standard

WYSOKI STANDARD

Materiał ścian

CEGŁA

Typ kuchni

ODDZIELNA

Liczba łazienek

1

Droga dojazdowa

ASFALTOWA

Liczba pokoi

1

Piętro

4

Liczba pięter

5

Umeblowanie

TAK

Źródło c.w.

PIEC GAZOWY, SIEĆ MIEJSKA

Ogrzewanie

C.O. GAZOWE, C.O. Z SIECI
MIEJSKIEJ

Forma własności

WŁASNOŚĆ

Domofon

JEST

Rodzaj okien

PCV

Nr Licencji

13072

Czynsz administracyjny

150,00 PLN

Karol Pęski
Menadżer, doradca ﬁnansowy, prawnik, pośrednik w obrocie
nieruchomościami, związany z branża nieruchomości od 2011
roku. Niezwykle ambitny, podchodzący z pasją do pracy, z której
czerpie wiele satysfakcji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w
ogólnopolskich korporacjach związanych z branżą nieruchomości
794-160-650
oraz ﬁnansową.
karol@hestianieruchomosci.pl
Karol to osoba ściśle nastawiona na cel, zawsze gotowy do
działania. Pozytywnie nastawiony do ludzi i świata. Kieruje się
zasadą, że każdy może być kim chce, wystarczy chcieć i dążyć do
tego. Największą satysfakcję w pracy sprawia mu rozwiązywanie
problemów oraz podbramkowych sytuacji. Od pracy odpoczywa
chodząc na basen.

Więcej ofert na stronie www.hestianieruchomosci.pl

