Partnerzy Nieruchomości
ul. Poznańska 62/49, 60-853 Poznań
Telefon: +48 61 843 43 57
Adres e-mail: partnerzy@partnerzy.com.pl

Mieszkanie, 46 m2, Poznań

Wynajem: 1 500 PLN

Mieszkanie na wynajem, Poznań, Grunwald

cena
1 500 PLN

powierzchnia
46.00 m2

liczba pokoi
2

Opis oferty

piętro
2 (z 2)

Parametry oferty

Opis ogłoszenia
LOKALIZACJA - POZNAŃ - GRUNWALD
4 ŚLICZNE MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

Numer oferty

Świetne, nowoczesne mieszkania dla młodych ludzi, w doskonałej
lokalizacji.

Rodzaj transakcji

Polecamy do wynajęcia bardzo ładne, przytulne i nowoczesne
mieszkania położone w budynku przy ulicy
Szamotulskiej/Opalenickiej/Marcelińskiej na poznańskim Grunwaldzie.
Mieszkania po totalnej przebudowie, świeżo po generalnym remoncie.
W pobliżu, w zakresie pieszego dystansu przepiękne tereny nad
poznańską Rusałką. Budynek typu szereg, w którym zostały
wyodrębnione samodzielne mieszkania.
W pobliżu budynku, w którym znajdują się mieszkania znajdują się liczne
sklepiki, punkty usługowe, przystanki komunikacji miejskiej, kościół,
ryneczek, winiarnia, pizzeria, bistro itp. Bardzo szybki dojazd do centrum
miasta.
Na Uniwersytet Medyczny - dystans pieszy. Fajne trasy rowerowe.
Wszystko w zasięgu spaceru, lub przejażdżki rowerem.

Cena za m2

Typ oferty

Cena

38940224
Mieszkanie
Wynajem
1 500 PLN
33 PLN

Liczba pokoi

2

Piętro

2

Liczba pięter

2

Powierzchnia

46 m2

Miejscowość
Dzielnica
Województwo
Powiat

Poznań
Grunwald
WIELKOPOLSKIE
Poznań m.
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OPIS NIERUCHOMOŚCI
PARTNERZY Nieruchomości polecają do wynajęcia.

Gmina

Poznań M.

Mieszkanie numer 4 -`LOFT`
Mieszkanie typu studio, niezwykle klimatyczne, o powierzchni 46,60 m2,
składające się z salonu połączonego z aneksem kuchennym,
korytarzyka, łazienki oraz sypialni znajdującej się na poddaszu.
Mieszkanie jest w pełni umeblowane i wyposażone - nowe meble i
sprzęty - wszystko bardzo gustownie zaprojektowane i wykonane.
Wysoki standard wykończenia.
Kuchnia w formie aneksu,- meble projektowane `pod wymiar`, nowe
sprzęty (płyta grzewcza dwu-palnikowa, pełnowymiarowy piekarnik,
lodówka, okap). W części jadalnianej wysoki stół oraz hokery; w salonie rozkładana, narożna sofa, stolik rtv, telewizor, stolik kawowy. Fajne
oświetlenie. Klimatyczne wnętrze. Wewnętrzne schodki prowadzące do
sypialni.
Łazienka bardzo ładna, z natryskiem, oknem, bardzo nowoczesna.
Na piętrze - łóżko dwu-osobowe, stoliki nocne, okno dachowe.
W korytarzyku obszerna szafa na odzież oraz domofon. W części
wspólnej, na piętrze pomieszczenia w którym znajduje się pralka.
Za oknem dużo zieleni. W budynku bardzo ładna, odremontowana klatka
schodowa. Mieszkanie położone na I piętrze.
Całość niezmiernie atrakcyjna.
POZOSTAŁE OPCJE MIESZKAŃ DO WYNAJĘCIA - W KOLEJNYCH
OGŁOSZENIACH - ZAPRASZAMY
DOSTĘPNOŚĆ I CENA
Mieszkanie wolne od zaraz. Zapraszamy do prezentacji.
Cena najmu: 1500 zł/mc + opłaty licznikowe (prąd-osobny licznik, gaz
ok. 162 zł/mc, woda, opłata za wywóz śmieci ok. 106 zł/mc - koszty
obliczone na 1 osobę).
Kaucja zwrotna płatna przy podpisaniu umowy najmu: 2000 zł.
Możliwość wynajęcia miejsca postojowego na terenie posesji w cenie 80
zł/mc.
Obowiązkowe ubezpieczenie oc najemcy - koszt ok. 100 zł rocznie.
DANE KONTAKTOWE
Prezentacja oferty:
PARTNERZY NIERUCHOMOŚCI - Marcin Gołąbek +48 692 437 989 , +48
61 843 43 57 , Agnieszka Gruss +48 692 437 988 ,
partnerzy@partnerzy.com.pl
Pośrednik odpowiedzialny za realizację oferty: Agnieszka Gruss +48 692
437 988 , numer licencji zawodowej Polskiej Federacji Rynku
Nieruchomości: 5680;
Więcej ofert na www.partnerzy.com.pl oraz
www.partnerzynieruchomosci.gratka.pl
For information in English, please call: +48 692 437 989 .
BT Bezpieczna Transakcja z biurem Partnerzy to oszczędność czasu,
bezpieczeństwo, kompleksowa obsługa, doradztwo w zakresie obrotu
nieruchomościami, konsultacje treści zawieranych umów, weryfikacja
stanu prawnego nieruchomości zarówno przy umowach sprzedaży, jak i
najmu, profesjonalizm świadczonych usług.

Kontakt do agenta
Marcin Gołąbek
Telefon: +48 692 43 79 89
golabek@partnerzy.com.pl
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