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WYNAJEM, 2-POKOJOWE
MIESZKANIE, LUBIN
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1 550 zł
powierzchnia 48 m2
pokoje 2 piętro 1

Lokalizacja Lubin

Oferujemy Państwu na wynajem 2-pokojowe bezczynszowe mieszkanie o powierzchni 48,13 m2 .
Mieszkanie znajduję się I pietrze w niskim III p.bloku w Lubinie.
PRZESTRONNE POKOJE! JASNA KUCHNIA!
PARAMETRY NIERUCHOMOŚCI:
1) lokal znajduje się na I piętrze
2) powierzchnia mieszkalna 48,13 m2,
3) dodatkowo: balkon
ROZKŁAD MIESZKANIA:
• Pokój z wyjściem na balkon
• Pokój
• Kuchnia z oknem

• Łazienka z WC
• Przedpokój
ATUTY:
STANDARD: dobry, okna pcv, podłogi: panele i płytki, ściany: gładzie i farby, mieszkanie czyste zadbane
do zamieszkania OD ZARAZ!
FUNKCJONALNOŚĆ: mieszkanie rozkładowe, ustawne pokoje, przestronna kuchnia, niezależna
komunikacja wnętrz, pokój dzienny z wyjściem na balkon,
WYPOSAŻENIE: meble w zabudowie i ruchome, kuchenka gazowa, piekarnik, lodówka, pralka, okap
kuchenny,zmywarka.
DOBRA LOKALIZACJA: spokojna okolica, niski blok mieszkalny w otoczeniu przestronnego osiedla z w
pełni zapewnioną infrastrukturą – sklepy, przedszkole, szkoła, parking, darmowa komunikacja miejska,
DODATKOWO: balkon
WIZUALIZACJA 3D:
ŁAZIENKA:
https://theta360.com/s/khrycJFMH6VoztICOTvlkM7M0?
utm_medium=referral&utm_source=app_theta_win
SALON:
https://theta360.com/s/iuL0sNcXMgv72V9PS8JLirCnw?
utm_medium=referral&utm_source=app_theta_win

SYPIALNIA:
https://theta360.com/s/ra2pvMPnmpKgeN4GTEGgwnSgC?
utm_medium=referral&utm_source=app_theta_win

KUCHNIA:
https://theta360.com/s/2UC8Pn3JGnTnBJy593UfypJHE?
utm_medium=referral&utm_source=app_theta_win
PRZEDPOKÓJ:
https://theta360.com/s/gv1WkfF5cvHx8ushfFeUrKY6K?
utm_medium=referral&utm_source=app_theta_win
CENA:
• Kwota najmu: 1550 zł brutto+ opłata do zarządcy,
• Dodatkowo media według zużycia,
• Kaucja,
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ANSWER - NIERUCHOMOŚCI, INWESTYCJE, KREDYTY
W ramach współpracy naszym klientom oferujemy:
1. Fachowe i rzetelne doradztwo, w tym doradztwo kredytowe - oferujemy pomoc w uzyskaniu
najkorzystniejszego kredytu na rynku.

2. Gwarancję bezpieczeństwa transakcji - jesteśmy licencjonowanym biurem działającym w oparciu o
Licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości; dodatkowo każda transakcja objęta jest ochroną
ubezpieczeniową PZU S.A.
3. Pełną, rzetelną opiekę administracyjno-prawną - uczestniczymy i wspieramy Klientów na każdym
etapie, aż do zakończenia transakcji.
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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.

