Kancelaria Nieruchomości
P. R. Kaczorowskiego 7 lok. 54 U
15-375 Białystok
735 455 455
biuro@kancelarianieruchomosci.pl

MIESZKANIE NA WYNAJEM
liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 45 m2,
Białystok, Piaski
Cena 1

300 zł

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą 2 – pokojowego apartamentu do wynajęcia, który znajduje się
w nowoczesnym budynku z windą przy ulicy R. Kaczorowskiego 7 na osiedlu Piaski - jednej z najbardziej
prestiżowych lokalizacji w Białymstoku.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na II piętrze w XV– piętrowym nowoczesnym apartamentowcu, który został
oddany do użytku w 2015 r.
Powierzchnia mieszkania – 45 m2 – dzieli się na:
- dwie funkcjonalne sypialnie, jedna z wyjściem na dużą loggię
- łazienkę połączoną z wc,
- w pełni wyposażoną kuchnię,
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- przestronny korytarz z dużą szafą.
Lokal mieszkalny bardzo jasny, posiadający gustownie zaaranżowane wnętrza, całkowicie wyposażony z
uwzględnieniem predyspozycji przyszłego lokatora, gotowy do wprowadzenia.
Kuchnia wyposażona została w stałą zabudowę kuchenną w nowoczesnym stylu, która obejmuje płytę
elektryczną, piekarnik, lodówkę i okap. W łazience znajdziemy wannę, WC i pralkę.
Nieruchomość zlokalizowana w miejscu doskonale skomunikowanym z centrum.
W pobliżu znajdziemy placówki handlowo-usługowe, uczelnie, szpital i wiele innych.
Do czynszu najmu należy doliczyć czynsz administracyjny w wysokości ok. 400 zł oraz opłaty za prąd - 80 zł.
Mieszkanie dostępne od 1 stycznia !
Zadzwoń już dziś i umów się na bezpłatną prezentację!

Symbol

PF/129

Cena

1 300 PLN

Cena za m2

29 PLN

Powierzchnia całkowita

45 m2

Cena za

MIESIĄC

Nieruchomość dostępna od

01.04.2020

Cena negocjowana

JEST

Rok budowy

2015

Czynsz ofertowy

400 PLN

Forma własności

PEŁNA WŁASNOŚĆ

Miejscowość

Białystok

Dzielnica - osiedle

Piaski

Ulica

Kaczorowskiego

Rodzaj mieszkania

2-POKOJOWE

Rodzaj budynku

APARTAMENTOWIEC

Standard

IDEALNY

Materiał ścian

CEGŁA

Wyposażenie łazienki

PEŁNE

Liczba pokoi

2

Piętro

2

Liczba pięter

15

Ilość telefonów

1

Winda w nieruchomości

JEST

Ochrona

JEST

Drzwi antywłamaniowe

JEST

Osiedle zamknięte

JEST

Czy jest KW

JEST

Loggia

JEST

Żaluzje

JEST

Przemysław Fadrowski

507966042
przemek@kancelarianieruchomosci.pl

Więcej ofert na stronie www.kancelarianieruchomosci.pl

