
Powierzchnia: 87 m2

Pokoje: 4
Czynsz: 3 700 zł

Rodzaj budynku:
apartamentowiec
Ilość pięter: 2
Rok budowy: 2021
Materiał ścian: cegła

Umeblowanie: tak
Ogrzewanie: c.o. gazowe
Opłaty administracyjne:
300.00zł
Dodatkowe: balkon

Kontakt

Dagmara Jaciuk
 +48 509 333 099
 dagmara@parcel.pl
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Opis nieruchomości:

= APARTAMENT DWUPOZIOMOWY= WYPOSAŻONY =

= KOMFORTOWE MIESZKANIE DWUPOZIOMOWE  = W PEŁNI UMEBLOWANE = 

= NAJEM OKAZJONALNY = DOSTĘPNE OD 01 GRUDNIA =

Na wynajem komfortowe, dwupoziomowe mieszkanie położone na nowoczesnym
osiedlu w Zalasewie (gmina Swarzędz). Mieszkanie o powierzchni 86,52  m2 mieści się
na drugim piętrze apartamentowca z windą i halą garażową.

Dużym atutem tej nieruchomości jest jej lokalizacja oraz wysoki standard wykończenia.
Mieszkanie nowe w pełni umeblowane i wyposażone. 

Lokalizacja zapewnia dostęp do pełnej infrastruktury, w pobliżu komunikacja miejska,
sklepy, markety (Dino, Lidl, Biedronka), szkoły, przedszkola, apteki, przychodnia
lekarska, restauracje. Dla ludzi lubiących aktywny tryb życia, ścieżki spacerowe,
rowerowe, las, siłownia na wolnym powietrzu, place zabaw dla dzieci. Szybki i łatwy
dojazd do centrum Swarzędza oraz Poznania, dobry dojazd do autostrady i obwodnicy
Poznania. 

Układ pomieszczeń oraz standard wykończenia i wyposażenie mieszkania:

Poziom 1

- przestronny salon z aneksem kuchennym (ok. 38 m2) oraz wyjściem na balkon, 
- korytarz (ok. 4 m2),
- gabinet (ok. 9 m2),
- łazienka (7 m2).

Poziom 2 

- sypialnia,
- sypialnia z łazienką,
- korytarz.
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Mieszkanie wyposażone - jak na załączonej dokumentacji fotograficznej.

- aneks kuchenny: meble w zabudowie na wymiar + AGD: lodówka/zamrażarka, płyta
indukcyjna, piekarnik elektryczny, zmywarka, stół oraz 4 krzesła,
- salon: narożnik (z funkcją spania), ława, szafka rtv, szafki wiszące, 
- gabinet: szafa, 
- korytarz: szafa,
- łazienka: pralka,
- sypialnia: szafa, 
- sypialnia: łóżko, szafa, komoda, stoliki nocne, lustro.

Standard wykończenia:
- ogrzewanie podłogowe na parterze i w górnej łazience, w sypialniach na piętrze
grzejniki wraz z indywidualnym sterowaniem temperatura w każdym pomieszczeniu
również przez WiFi
- piec gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny Viessmann,
- rolety zewnętrzne sterowane elektrycznie,
- wszystkie okna dachowe wyposażone w rolety zewnętrzne, sterowane elektrycznie
wraz z możliwością obsługi poprzez aplikację Velux Activ, monitorującą automatycznie 
również jakość powietrza
- moskitiery rolowane w oknach,
- wszystkie lampy LED-we,
- klimatyzacja w salonie.

Niski koszt utrzymania mieszkania: czynsz najmu + czynsz do wspólnoty
mieszkaniowej około 300 zł + opłaty licznikowe (prąd, woda, gaz, internet +
kablówka).

Kaucja: 8 000 zł 

Najem okazjonalny !!!

Wolne od zaraz !

Polecam i zapraszam do umówienia prezentacji !
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