Mieszkanie do wynajęcia

2 000 zł / MIESIĘCZNIE
Gdańsk, Siedlce, Kartuska
MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA
Miejscowość

Gdańsk

Dzielnica

Siedlce

Ulica

Kartuska

Rodzaj zabudowy

Kamienica

Piętro

2/3
+ Garaż/miejsce parkingowe

Opis
Rodzaj budynku
Rok budowy

Mieszkanie
1950

Pomieszczenia
Liczba pokoi
Liczba łazienek
Powierzchnia całkowita

2
1
49 m²

Lokalizacja nieruchomości
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Opis nieruchomości
Oferta dostępna tylko w Pepper House
Do wynajęcia komfortowa w pełni urządzona i wyposażona dwupokojowa nieruchomość o nietuzinkowym standardzie 10 minut
spacerkiem od Starego Miasta.
Odświeżona nieruchomość składa się z ustawnego salonu,przestronnej sypialni z szafą IKEA PAX, w pełni wyposażonej kuchni,
nowoczesnej łazienki z prysznicem i nową pralką oraz przedpokoju.
Mieszkanie jest bardzo dobrze nasłonecznienie więc ogrzewanie naprawdę jest używane minimalnie.
Na podłogach panele i gres. W salonie oświetlenie LED oraz bio-kominek.
W pełni wyposażona kuchnia (lodówka,kuchenka z płytą gazowa, zmywarka, czajnik elektryczny). W salonie znajdziemy rozkładaną
kanapę wraz z miejscem na TV oraz zaaranżowaną jadalnię ze stołem dla 4 osób.
Miejsca postojowe na samochody znajdują się tuż przed budynkiem. Przed samym budynkiem znajduje się ścieżka rowerowa
prowadząca do Starego Miasta i ciągnąca się dalej w kierunku morza.
W nieruchomości mogą komfortowo mieszkać cztery osoby.
W [pobliżu nieruchomości znajduje się przepiękny stary park, szczególnie urokliwy o tej porze roku.
Opłaty kształtują się na poziomie ok 400 zł.
Ogrzewanie centralne z miasta. Ciepła woda z nowoczesnego piecyka gazowego.
Pakiet TV + Internet operatora UPC w cenie najmu.
Nieruchomość jest doskonale skomunikowana. 10 min pieszo do podmiejskiego pociągu; Transport publiczny (tramwaj, autobus
1-2min); blisko lotniska (10 minut taksówką), na dworzec kolejowy lub Stare Miasto tylko 10 minut spacerem. W koło pełna
infrastruktura handlowo- usługowa, szkoły i przedszkola.
Preferowana umowa najmu na 12 miesięcy z opcją przedłużenia.
Tylko najem okazjonalny.
Kaucja zwrotna 2500 zł.
Serdecznie polecam nieruchomość i zapraszam na prezentację, nr. oferty:PH394164 Bogusław Czeczotko
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Masz pytania?
Twoje raty
360 raty po 6,76 zł miesięcznie
1,76 zł odsetek miesięcznie

O szczegóły zapytaj naszego doradcę!
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Bogusław Czeczotko
58 500 01 56
zapytanie@pepperhouse.pl
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