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Duża kawalerka, Żelechowa
Na sprzedaż kawalerka z umową najmu trwającą kilka lat i przedłużoną na
kolejne 4 lata.

Wynajmujący płacą miesięcznie 1900 zł + czynsz i opłaty za media.
Płatności są dokonywane terminowo, a najemcy nie sprawiają żadnych
problemów.

Nieruchomość składa się z:

- dużego pokoju - na ponad 30m bez problemu mieści się kanapa, stół i
inne meble

- aneksu kuchennego - meble w zabudowie, lodówka, piekarnik, płyta
grzewcza elektryczna

- przedpokoju - z dużą szafą w zabudowie

- łazienki - z prysznicem, umywalką i WC

Mieszkanie położone jest na trzecim piętrze. Budynek z 2010 roku z windą
jest niezwykle czysty i schludny. Mieści się w cichej i zielonej części
Żelechowej.

Czynsz około 400 zł.

Możliwość wynajęcia miejsca na parkingu podziemnym za 250 zł/mies. lub
wykupienia za 65 000 zł.

Na terenie obok znajduje się plac zabaw.

Pod blokiem usytuowany jest Lidl oraz przystanki tramwajowe i
autobusowe.

W okolicy znajduje się kilka szkół i przedszkoli. Również kawałek drogi
dzieli nas od Odry.

Zapraszam na prezentację.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 409862
nieruchomość MIESZKANIE
operacja SPRZEDAŻ
cena 324 000 PLN
cena [m2] 7 922 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica ŻELECHOWA
lokalizacja LEWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości NISKI BLOK
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 41 m2

ilość pokoi 1
piętro 3 / 4
rok budowy 2010
rynek WTÓRNY
czynsz administracyjny 400 PLN
standard WYSOKI STANDARD
materiał SILIKAT
okna PCV
typ kuchni ANEKS KUCHENNY
ilość łazienek 1
dodatkowe BALKON
przynależne GARAŻ
instalacje TELEWIZJA KABLOWA,

INTERNETOWA,
TELEFONICZNA

źródło C.W. SIEĆ MIEJSKA
ogrzewanie C.O. Z SIECI

MIEJSKIEJ
zabezpieczenia DOMOFON

Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.



 

 

 




