Zgierz (gw), Skotniki - dom na wynajem
Czynsz najmu: 5500.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Lisowski Mariusz
509 719 427
biuro@lisowskinieruchomosci.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty
Lokalizacja
Pow. całkowita [m2]

Opis

Professional Nieruchomości Lisowski
siedziba- Zgierz ul. Boruty 20
Przedstawia ofertę wynajmu I piętra domu w Skotnikach.

Ilość pokoi
Czynsz najmu

PRF-DW-1373
Zgierz (gw), Skotniki
80,00 m²
3
5 500 PLN

Nieruchomość
Technologia

Piętro domu o powierzchni 80 m2 pod wynajem dla 10 osób.
Dom przystosowany pod lokale pracownicze.

pustak
budowlana
Stan prawny

Na piętrze znajdują się: 3 pokoje, kuchnia oraz 2 łazienki.

Okna
Instalacje

Media: prąd, woda, szambo.
Ogrzewanie: ekogroszek.

800 m²

Rodzaj domu
Pokrycie dachu
Stan budynku
Ogrodzenie działki
Woda
Dojazd
Prąd
Kanalizacja

UWAGA ! Każdy klient korzystający z naszych
usług może skorzystać z rabatów na
usługi remontowo-budowlane

zagospodarowana
płaska
wolnostojący
papa termozgrzewalna
do zamieszkania
ogrodzona
jest
asfalt
jest
szambo

Pomieszczenia
Ilość pokoi

Więcej podobnych ofert na stronie
www.lisowskinieruchomosci.pl

dobre

[m2]

Ukształtowanie działki

Właściciel wyraża zgodę na oglądanie nieruchomości tylko po uprzednio
umówionym spotkaniu i w obecności przedstawiciela biura Nieruchomości
Professional.
Przed prezentacją nieruchomości podpisywana jest umowa pośrednictwa
przy kupnie.

PCV

Powierzchnia działki

Zagosp. działki

Cena: 5500 zł
Kontakt: tel.
Mariusz Lisowski tel. 608 509 190

Własność

3

w naszej firmie i zakupy materiałów budowlanych
u naszego partnera w hurtowni” Specbudowa.pl”
grupa Nero w Zgierzu ul. Hoża 6.
Biuro zajmuje się również wykupem zadłużonych mieszkań.
Współpracujemy z GORPROJEKT, studio architektoniczne.
Zajmujące się tworzeniem projektów:
budynków, konstrukcji, mieszkań, sklepów, wnętrz domów i
mieszkań, itp.

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.

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.

