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

Mieszkanie, 37 m2, Poznań

Wynajem: 1 500 PLN

Mieszkanie na wynajem, Poznań, Jeżyce

cena
1 500 PLN

powierzchnia
37.00 m2

liczba pokoi
2

Opis oferty

piętro
4 (z 4)

Parametry oferty

LOKALIZACJA - POZNAŃ-Jeżyce
Polecamy do wynajęcia bardzo ładne, zupełnie nowe mieszkanie
położone w kompleksie, przy ulicy Kościelnej w Poznaniu.
Nowy, niezmiernie nowoczesny kompleks wybudowany w 2016 roku
przez firmę Ronson. Zamknięte osiedle, składające się z kilku budynków.
Okazałe wejście z portiernią oraz całodobową ochroną. Budynki
wyposażone w windy, podziemną halę garażową, place zabaw dla dzieci,
ławeczki, małą architekturę itd. W pobliżu osiedla przepiękny Park
Sołacki a także liczne sklepiki, punkty usługowe, przystanki komunikacji
miejskiej, kościół, Rynek Jeżycki, restauracje i fajne kawiarnie. Do
poznańskiego `zagłębia` lodów naturalnych, czyli ulicy Kościelnej
minutka pieszo. Do centrum miasta 15 min. pieszo. 5 min do Rynku

Numer oferty
Typ oferty

39010224
Mieszkanie

Rodzaj transakcji
Cena

Wynajem
1 500 PLN

2

Cena za m

41 PLN

Liczba pokoi

2

Piętro

4
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Jeżyckiego.

Liczba pięter

4

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Śliczne mieszkanie na poznańskich Jeżycach.
Do wynajęcia polecamy 2-pokojowe mieszkanie, o powierzchni ok. 38,60
m2, składające się z salonu połączonego z aneksem kuchennym,
sypialni, łazienki. Do mieszkania przynależy obszerny balkon oraz
miejsce postojowe w hali garażowej pod budynkiem.
Mieszkanie jest w pełni umeblowane i wyposażone - nowe meble i
sprzęty.
Kuchnia w formie aneksu - meble projektowane `pod wymiar`, nowe
sprzęty (płyta indukcyjna, mikrofalówka z funkcją piekarnika,
pochłaniacz, zmywarka, lodówka - duża, srebrna, wolnostojąca), w
części jadalnianej stolik oraz krzesła, w salonie kanapa, stolik rtv. W
przedpokoju, jak i w sypialni szafa na odzież.
W sypialni dwu-osobowe łóżko, szafa w zabudowie, nocne stoliki.
Łazienka bardzo ładna z wanną, która posiada również funkcję natrysku
(szklana ścianka).
W oknach roletki. Za oknem duża przestrzeń. W budynku bardzo ładne
klatki schodowe, windy, ochrona, hala garażowa.
Całość bardzo atrakcyjna, zupełnie nowa.

Powierzchnia

37 m2

Miejscowość
Dzielnica
Województwo

Poznań
Jeżyce
WIELKOPOLSKIE

Powiat

Poznań m.

Gmina

Poznań M.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA
Mieszkanie wolne od 1 czerwca. Zapraszamy do prezentacji już teraz.
Cena najmu: 1500 zł/mc + 200 zł/mc miejsce postojowe w hali
garażowej (obligatoryjnie) + 411 zł/mc opłata dla administracji (opłata
ta zawiera koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, ogrzewania, wywozu
śmieci, ochrony, sprzątania części wspólnych budynku, pielęgnacja
zieleni, eksploatacja miejsca postojowego oraz schowek itd.) + prąd
zgodnie ze zużyciem, płatny co dwa miesiące.
Kaucja zwrotna płatna przy podpisaniu umowy najmu: 2100 zł.
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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