Katowice, Centrum - mieszkanie na wynajem
Czynsz najmu: 500.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko

Halina Gacek

Telefon

32/771 85 89

Telefon komórkowy

504 31 45 47
biuro@inodomnieruchomosci.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty

Opis
NA DZIEŃ 01.10.2018R. WSZYSTKIE POKOJE WYNAJĘTE.
Zapraszam do zapoznania się z ofertą wynajmu pokoi w kameralnym
akademiku położonym w centrum Katowic przy ulicy Stalmacha.
Podstawowe informacje:
- willa z własnym ogrodem i parkingiem
- akademik położony na IIp.
- trzy pokoje jednoosobowe
- dwa pokoje dwuosobowe
Odległości:
- do dworca PKP ok. 1 km (pieszo)
- do Uniwersytetu Śląskiego ok. 1,5km (pieszo)
- do Uniwersytetu Ekonomicznego ok. 3km (pieszo)
- do Akademii Muzycznej ok. 1,5km (pieszo)
- do Politechniki śląskiej ok. 1,8km (pieszo)

Lokalizacja
Rodzaj budynku
Pow. całkowita [m2]
Piętro
Ilość pokoi

Zapraszam do bliższego zapoznania się z ofertą.

5

Nieruchomość
Standard
Ilość pięter w
2
budynku

Instalacje
Balkon

Do wprowadzenia
stare drewniane
częściowo wymienione
brak

Pomieszczenia
Ilość pokoi

5

Wysokość
2,4000 m
pomieszczeń
Powierzchnia pokoi
Podłogi pokoi
Typ kuchni

Cena wynajmu 350,- + media 200,- (CO, woda, prąd) w pokoju 2osobowym. Kaucja zabezpieczająca w wysokości 350,-

2p

500

Okna

Cena wynajmu 500,- + media 200,- (CO, woda, prąd) w pokoju 1osobowym. Kaucja zabezpieczająca w wysokości 500,-

12,00 m²

Kaucja zabezp.

- pokoje: łóżko z materacem, szafa, biurko, krzesło
- kuchnia: szafki, zlewozmywak, lodówki, kuchenka elektryczna,
podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego
- dwie łazienki, każda z kabiną prysznicową, WC, umywalka

Docelowo w akademiku zamieszka 7 osób, w zabytkowej willi, z
możliwością parkowania samochodu na posesji, dostępem do ogrodu.
W bliskim sąsiedztwie prestiżowych uczelni, dworca PKP, galerii
handlowych, kina, czy teatru, a zarazem na uboczu w klimatycznej części
centrum miasta, z oazą zieleni, ciszy i spokoju.

villa

500 PLN

Stan lokalu

- ciepła woda z bojlerów elektrycznych
- energia elektryczna
- Internet
- CO miejskie

Katowice, Centrum

Czynsz najmu

Umeblowanie i wyposażenie:

Media:

INO-MW-41

12 m²
wykładzina, panele
z zabudową kuchenną
aneks kuchenny -

Rodzaj kuchni
połączony z salonem
Podłoga kuchni

panele
szafki stojące, stół, sprzęt
AGD, naczynia, lodówka,

kuchnia elektryczna,
Wyposażenie kuchni
krzesła, garnki, szafki

Nota prawna
wiszące, zlewozmywak z

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie

baterią

oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może
podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych
K.C.

Typ łazienki
Ilość łazienek

razem z wc, z oknem
2

Glazura łazienki

starszego typu

Podłoga łazienki

terakota
WC, umywalka, kabina

Wyposażenie łazienki

prysznicowa, pralka
automatyczna, lustro

Ilość przedpokoi
Podłoga przedpokoi

1
panele

