WGN Ostrowskie Centrum Nieruchomości
Wrocławska 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon: 62 738 11 44
Adres e-mail: ostrowwlkp@wgn.pl

Mieszkanie, 43 m2, Ostrów
Wielkopolski

Wynajem: 1 300 PLN

Mieszkanie na wynajem, Ostrów Wielkopolski, Osiedle
Krępa

cena
1 300 PLN

powierzchnia
43.13 m2

liczba pokoi
2

Opis oferty

piętro
1

Parametry oferty

Ostrów Wielkopolski, mieszkanie dwupoziomowe na wynajem, loft .

Numer oferty

Polecam do wynajęcia nowoczesny lokal mieszkalny wykończony w stylu
loft, usytuowany na 1 piętrze w odrestaurowanym budynku
mieszkalnym.
Mieszkanie dwupoziomowe w industrialnym klimacie w połączeniu z
nowoczesnym designem, wzbogaconym o elementy skandynawskiej
aranżacji.

Typ oferty

Powierzchnia lokalu to 43,13 mkw. W jego skład wchodzi: salon z
aneksem kuchennym (22,95 mkw), pokój na poddaszu (14,50 mkw),
łazienka (3,04 mkw) oraz korytarz (2,64 mkw).
Lokal po kompleksowej renowacji. W trakcie remontu wymieniono
wszystkie instalacje. Zachowana została poprzez odrestaurowanie
naturalna cegła, która mimo surowego charakteru nadaje wnętrzu ciepły
i oryginalny klimat.

Rodzaj transakcji
Cena
Cena za m2

9223
Mieszkanie
Wynajem
1 300 PLN
30 PLN

Liczba pokoi

2

Piętro

1

Powierzchnia
Miejscowość
Dzielnica

43 m2
Ostrów Wielkopolski
Osiedle Krępa
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Województwo
Mieszkanie wykończone w wysokim standardzie. Aneks kuchenny
wyposażony w sprzęt AGD: w płytę indukcyjną, piekarnik elektryczny,
pochłaniacz, lodówkę, zmywarkę i ekspres do kawy oraz pralkę
usytuowaną w łazience. Całe umeblowanie widoczne na zdjęciach
pozostaje na wyposażeniu lokalu.

Lokalizacja

Nowa Krępa

Powiat

ostrowski

Gmina

Ostrów Wielkopolski

Własność
Ogrzewanie i ciepła woda z dwufunkcyjnego kotła gazowego.
Na miesięczne koszty utrzymania składają się:
- czynsz najmu w kwocie 1300 zł/m-c, przy umowie na minimum 2 lata
- opłata za media (prąd, woda, gaz, śmieci, utrzymanie części
wspólnych) w kwocie
350 zł/1 osobę .

Wielkopolskie

Opłaty
Stan wykończenia
Materiał
Rodzaj okien

własność
350.00
wysoki standard
cegła
nowe plastikowe

Kaucja zabezpieczająca 3900 zł.
Mieszkanie do objęcia od maja. Zapraszam na prezentację.
Szczegółowych informacji udzieli Państwu Agent Anna Kaczmarek, tel:
691 860 010
e-mail: a.kaczmarek@wgn.pl. Reprezentuję markę WGN, która jest
liderem na rynku nieruchomości, a dzięki naszemu 24- letniemu
doświadczeniu oferujemy najwyższą jakość usług. Gwarantuję pełne
zaangażowanie przy współpracy z Państwem.
Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, profesjonalizm i zadowolenie
naszych klientów.
Informacje dotyczące oferty zostały sporządzone na podstawie
oświadczeń i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecam ich osobistą weryfikację.
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim.
Wszelkie kopiowanie dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz
przesyłanie zawartości bez zezwolenia zabronione.

Dzwoniąc pytaj o numer 92230020 systemu inetWGN

Kontakt do agenta
Anna Kaczmarek
nr licencji: 21480
Telefon: 627381144, 691860010
a.kaczmarek@wgn.pl
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