PISARZOWSKI NIERUCHOMOŚCI
43-100 Tychy, al. Niepodległości 34
Numery telefonów:
tel. (32) 327 66 68
tel./fax (32) 327 70 14
kom. 602 199 179
kom. 601 15 70 70
Poczta:
dariusz@pisarzowski.com
freedom1@post.pl

Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

PND-MW-428

Standard

5

Rodzaj

wynajem

Stan lokalu

Do wprowadzenia

Lokalizacja

Katowice

Balkon

taras

Dzielnica

Piotrowice

Powierzchnia działki [m2]

0.00

Rodzaj budynku

apartamentowiec

Liczba pokoi

2

Pow. całkowita [m2]

45.80 m²

Piętro

1p

Liczba pięter w budynku

3

Cena/m2

56.77

Status

aktualna

Imię i nazwisko

Magdalena Pisarzowska

Telefon komórkowy

32 327 66 68

Telefon

601 15 70 70

E-mail

freedom1@post.pl

Opis
Plac zabaw

nie

Alarm

nie

Winda

nie

Liczba wind

1

Drzwi antywłamaniowe

nie

Liczba kondygnacji

3

Biuro nieruchomości poleca
KOMFORTOWE mieszkanie dla wymagającego Klienta!
Położone na prestiżowym, zamykanym i monitorowanym
osiedlu w Katowicach
Położenie:
mieszkanie zlokalizowane na prestiżowym osiedlu Bażantowo w
Katowicach,
położone na pierwszym piętrze w budynku 4-piętrowym z
windą,
do dyspozycji Najemcy wydzielone miejsce parkingowe przed
budynkiem.
Układ:
składa się z przestronnego, jasnego salonu połączonego z
kuchnią, sypialni, łazienki z WC,
o powierzchni użytkowej 45,8 mkw,
dodatkowym atutem jest duży taras
Wyposażenie:
Kuchnia - całkowicie umeblowana i wyposażona we wszystkie
niezbędne urządzenia: komplet mebli kuchennych,
pochłaniacz, lodówka, płyta elektryczna, piekarnik, zmywarka,
stolik, krzesła , garnki, porcelana, sztuczce itp.
Salon - sofa z opcją spania, stolik, telewizor,stół jadalniany
,krzesła, dodatkowy materac
Przedpokój - szafa na ubrania,
Sypialnia - podwójne łóżko, szafki nocne, szafa na ubrania,
Łazienka - komplet armatury łazienkowej, kabina prysznicowa,
pralka,
suszarka na pranie.

Pomieszczenia
Liczba pokoi

Zdjęcia

2

Atuty:
osiedle zamykane i monitorowane,
wydzielone miejsce do parkowania,
bardzo kameralne, ciche i zielone,
dużym plusem jest obszerny słoneczny taras,
w pobliżu banki, sklepy, punkty usługowe, centrum sportowe,
basen,spa, tereny rekreacyjne,
mała gastronomia, restauracje,
przychodnia, szkoła, przedszkole,
wygodny dojazd do trasy S-81 w kierunku Wisły, S-86 w
kierunku
Bielska-Białej,
przystanki autobusowe - komunikacja do Centrum miasta oraz
w kierunku Tychów, Mikołowa,
sprzątanie w cenie
internet
Cena najmu 2 600 zł/miesięcznie w cenie najmu jest internet
oraz
sprzątanie mieszkania, plus opłaty za media (woda, prąd).
Kaucja w kwocie 2 600 zł
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