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Nowe mieszkanie na wynajem,
Obora, gm. Lubin

2 300 zł
powierzchnia 65 m2
pokoje 2

Lokalizacja Lubin
Prezentujemy na wynajem atrakcyjne mieszkanie 2-POKOJOWE z dwoma tarasami! BEZCZYNSZOWE.
Nieruchomość po generalnym remoncie, położone na parterze w wyremontowanym, niskim budynku,
(tylko dwie kondygnacje) w miejscowości Obora, gm. Lubin. Blisko miasta, ale z dala od jego zgiełku.
Mieszkanie i cały budynek wykończony w nowoczesnym stylu, z materiałów bardzo dobrej jakości.
Teren ogrodzony, prywatny, oświetlony parking przed budynkiem, brama z napędem elektrycznym,
wideo domofon.
PARAMETRY NIERUCHOMOŚCI:
1) lokal znajduje się na PARTERZE – wejście z dwóch stron budynku,
2) powierzchnia mieszkalna 65 m2,
3) 2 pokoje,
4) kuchnia – w pełni zaaranżowana – z funkcjonalnymi meblami w zabudowie i nowym markowym
sprzętem AGD (lodówka, płyta gazowa, piekarnik, zmywarka, okap),

5) łazienka z wc i prysznicem, na wyposażeniu pralko-suszarka,
6) osobne WC,
7) przestronny korytarz,
8) dwa tarasy,
9) piwnica.
WYSOKI STANDARD WYKOŃCZENIA – mieszkanie wykończone „pod klucz”:
• nowe okna (na zewnątrz w kolorze antracyt, wewnątrz biel);
• parapety granitowe,
• rolety zewnętrzne w kolorze antracyt,
• drzwi zewnętrzne w kolorze antracyt,
• podłogi szary gres,
• stolarka drzwiowa wewnętrzna oraz elementy dekoracyjne drewniane (buk),
• piec dwufunkcyjny, ogrzewanie podłogowe,
• pełne oświetlenie.
Mieszkanie gotowe do zamieszkania! Mieszkanie idealne dla pary / małżeństwa / rodziny - pod względem
powierzchni i układu spełni wiele wymagań.
Cena: 2300 zł + opłaty za media. Kaucja zabezpieczająca: 3000 zł.
PREZENTACJA 3D
KUCHNIA:
https://theta360.com/s/gTSeEMWlDZelgwYfceutfH3Dc
POKÓJ(SYPIALNIA):
https://theta360.com/s/j3zg7vJ1CrXzlNWMxVBUaVCV6
PRZEDPOKÓJ:
https://theta360.com/s/oQJEiMQOU12pYrYTQ3REogcAi
SALON:
https://theta360.com/s/eNwyCIyJEUN7iLkBkzVbqmetk
LAZIENKA:
https://theta360.com/s/nuhVbvXb9gfKK4imiRUKP27pA

ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ
WERONIKA MISIURA
+48 792 202 302
w.misiura@answer-home.pl
ANSWER – NOWA JAKOŚĆ OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI.
Gwarantujemy fachowe i rzetelne doradztwo, w tym doradztwo kredytowe, pełną opiekę
administracyjno-prawną oraz szeroki zakres skutecznych działań, przy wykorzystaniu najnowszych
narzędzi.
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A. Kubica-Radek, A. Dajewska
ul. Wyszyńskiego 16CA
59-300 Lubin
www.answer-home.pl
www.answer-nieruchomosci.pl
NOTA PRAWNA:

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości
oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej
w art. 66 i następnych K.C.

