NIERUCHOMOŚCI BIELSKIE KAMA
Katarzyna Kierznowska
ul. Siostrzana 4
43-300 Bielsko-Biała
tel. 033 4706469
email. katarzyna@nieruchomoscikama.pl

Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

NBK-DW-2225

Standard

5

Rodzaj

wynajem

Opłaty wg liczników

prąd

Lokalizacja

Bielsko-Biała

Okna

nowe PCV

Dzielnica

Komorowice Krakowskie

Powierzchnia działki [m2]

0.00

Liczba pokoi

3

Pow. całkowita [m2]

82.00 m²

Cena/m2

40.24

Status

aktualna

Imię i nazwisko

Darek Kierznowski

Telefon komórkowy

033 470 64 69

Telefon

501221528

E-mail

darek@nieruchomoscikama.pl

Pomieszczenia
Liczba pokoi

3

Podłogi pokoi

panele

Typ kuchni

z zabudową kuchenną

Rodzaj kuchni

aneks kuchenny - połączony z
salonem

Typ łazienki

razem z wc, z oknem

Wyposażenie łazienki

pralka, WC, umywalka, kabina
prysznicowa, lustro

Opis
Plac zabaw

nie

Gaz

jest

Woda

jest

Dojazd

asfalt

Otoczenie

działki zabudowane

Ogrzewanie

własne gazowe - kocioł 2funkcyjny

Alarm

nie

Winda

nie

Drzwi antywłamaniowe

nie

Prąd

jest

Kanalizacja

miejska

Bielsko-Biała
Piętro domu w Komorowicach Krakowskich
Proponuję do wynajęcia piętro domu o powierzchni 82m2 w pełni
umeblowane położone w Bielsku-Białej w Komorowicach Krakowskich.
Komfortowe mieszkanie wykończone z wysokiej jakości materiałów z
dbałością o szczegóły. Działka zagospodarowana, ogrodzona,
wybrukowany podjazd, częściowo obsadzona krzewami ozdobnymi.
Spokojna i cicha okolica, wokół zabudowa domów jednorodzinnych.
Bardzo dobra lokalizacja pod względem komunikacyjnym,
bezproblemowy dojazd do Bielska-Białej, niedaleko szkoła, kościół,
sklepy. Posesja zamykana z bramą wjazdową na pilota, wydzielone
miejsca parkingowe w systemie 1+1.
Rozkład pomieszczeń: Wejście: z klatki schodowej. Przestronny
przedpokój, kuchnia z zabudową (piekarnik, płyta grzewcza, okap,
lodówo-zamrażarka, kuchenka mikrofalowa, zmywarka) otwarta na
przestronny salon z stołem jadalnym i częścią wypoczynkową z TV,
łazienka z prysznicem i WC, dwie sypialnie. 3 balkony francuskie,
żaluzje zewnętrzne, moskitiery. Do dyspozycji najemcy możliwa część
powierzchni zielonej posesji.
Stan techniczny: do zamieszkania. Mieszkanie umeblowane i
wyposażone. W pokojach na podłogach panele, na ścianach gładzie
gipsowe. W części kuchennej i w łazience płytki. Pralka. Nowe okna
PCV. Instalacja alarmowa, światłowód. Ogrzewanie: piec gazowy
dwufunkcyjny.
Czynsz najmu: 3 300 zł + prąd wg wskazań licznika + ryczałt za
media: ogrzewanie, woda, śmieci. Kaucja: trzymiesięczna.
Bez zwierząt domowych.
Powyższy opis nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 KC, a
dane w nim zawarte mają jedynie charakter informacyjny.
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