MERIDOM s.c.
Al. Politechniki 22/24 /221 p.II, 93-590 Łódź
tel.791-317-082, 782-720-704 fax.
e-mail:biuro@meridom.pl
www.meridom.pl

Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

MRT-MW-703

Standard

5

Rodzaj

wynajem

Opłaty wg liczników

gaz, prąd, woda

Lokalizacja

Ciechocinek

Rodzaj mieszkania

jednopoziomowe

Dzielnica

Ciechocinek

Stan lokalu

Do wprowadzenia

Rodzaj budynku

blok

Mies. czynsz admin.

170

Ilość pokoi

1

Okna

PCV

Pow. całkowita [m2]

30.00 m²

Instalacje

nowe

Piętro

niski parter

Balkon

średni

Ilość pięter w budynku

3

Ilość balkonów

1

Kaucja zabezp.

2000

Powierzchnia działki [m2]

0.00

Cena/m2

33.33

Status

aktualna

Imię i nazwisko

MERIDOM

Telefon

782 720 704, 791 317 082

E-mail

biuro@meridom.pl

Opis
Plac zabaw

nie

Widok

na inne budynki

Gaz

jest

Woda

ciepła - piecyk gazowy

Dojazd

asfalt

Otoczenie

bloki

Ogrzewanie

C.O. GAZOWE

Alarm

nie

Winda

nie

Usytuowanie

jednostronne

Drzwi antywłamaniowe

tak

Ilość kondygnacji

3

Oferta wynajmu długoterminowego (min. 12 miesięcy)
kompletnie wyposażonego mieszkania o powierzchni
ok. 30 m2. Mieszkanie położone na parterze w bloku na
osiedlu zamkniętym przy ul. Nieszawskiej w
Ciechocinku. Mieszkanie zadbane, całkowicie
umeblowane i wyposażone. Doskonała lokalizacja,
blisko parku sosnowego i dywanów kwiatowych.
Z najemcą zawierana jest umowa w formie aktu
notarialnego (umowa najmu okazjonalnego) u
notariusza. Przez cały okres najmu wystawiana jest FV.
Najem (12 miesięcy) : koszt miesięczny 1.000,00 zł
plus opłaty eksploatacyjne: czynsz ok. 170,00zł plus
opłaty licznikowe wg. zużycia: gaz (latem ok. 30,00zł;
zima ok.150,00zł,), energia elektryczna, woda. Kaucja:
2000zł.
Istnieje możliwość wynajmu 6 miesięcznego, cena
najmu miesięcznego wynosi przy takim okresie 2000,00 zł/ m-c plus opłaty eksploatacyjne na
poziomie 170,00zł plus opłaty licznikowe wg. zużycia:
gaz (latem ok. 30,00zł; zima ok.150,00zł,) energia
elektryczna, woda. Kaucja: 3000,00 zł.
PEŁNA OFERTA NIERUCHOMOŚCI NA NASZEJ STRONIE
INTERNETOWEJ: WWW.MERIDOM.PL
Wszystkie szczegóły zestawiono na podstawie wypowiedzi
lub dokumentacji przedstawionej przez właściciela.
Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich
prawidłowość, kompletność i aktualność. Oferta nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie jest

Pomieszczenia
Ilość pokoi

Zdjęcia

1

wiążąca.
Mapa
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