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Gdańsk Zaspa, ul. Dywizjonu 303
Mieszkanie na wynajem
Dane
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nieruchomości:

Numer oferty:

NOV681000

Powierzchnia:

11 m

Pow. działki:

0m

Liczba pokoi:

5

Piętro/Pięter

6/7

Rok budowy:

1980

Jasna kuchnia:

Tak

2

2

2

Cena za m :

59 zł

Cena:

650 zł

Opis nieruchomości:
Pokój idealny dla studenta uczelni takich jak Politechnika Gdańska,Uniwersytet Gdański,Uniwersytet Medyczny oraz
Wyższa Szkoła Bankowa
Do wynajęcia pokój nr 1 w mieszkaniu w Gdańsku w lokalizacji Zaspa, przy ul. Dywizjonu 303, po generalnym
remoncie wykończony w nowoczesnej stylistyce skandynawskiej pod okiem architekta.
Pokój w pełni wyposażony w tapczan,biurko z krzesłem,komodę oraz szafę.Pokój zamykany na klucz.
Nieruchomość złożona jest z 5 niezależnych zamkniętych pokoi, które wyposażone są w komfortowe łóżka, szafki,
biurka wraz z krzesłem oraz z opcją na TV. Pod budynkiem sporo miejsc postojowych. Budynek posiada 1
windę.Nieruchomość posiada jeden balkon.
Mieszkanie posiada jedną łazienkę z kabiną prysznicową,umywalką,wc oraz pralką jak również oddzielne wc z
umywalką.
Kuchnia jest nowocześnie wyposażona,a w skład jej wchodzi: piekarnik, zmywarka, lodówka,okap,płyta grzewcza oraz
czajnik.
W mieszkaniu jest WiFI - internet.
Koszt najmu pokoju rozkłada się następująco:
pokój:11 m2 -650 zł + opłaty.
Opłaty administracyjne wynoszą = 200 zł/mc na osobę.
Kaucja :650zł
W okolicy szeroko rozwinięta infrastruktura handlowo usługowa:
- Lidl
- Żabka
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- Apteka
- Pizzeria
- Bankomat
- Rossmann
Jeśli chcesz mieszkać nowocześnie, cenisz sobie komfort i chciałbyś zamieszkać z ludźmi na poziomie to zapraszam
do kontaktu.
Mile widziane osoby pracujące jak i studenci powyżej drugiego roku akademickiego.
Wynajem mieszkania powyżej 3 miesięcy czynsz -100%
wynajem między 1-3 miesiące czynsz 130%
Więcej informacji pod numerem telefonu: 794-006-346
Pokój gotowy do wprowadzenia od zaraz!
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