NEST Szczecin
Tkacka 14/28
70-566 Szczecin
512 955 769
biuro@nest-szczecin.pl

MIESZKANIE NA WYNAJEM
liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 55,00 m2,
Szczecin, Stare Miasto
Cena 2

500 zł

Do wynajęcia trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 55 m2 przy ulicy Środowej. Mieszkanie znajduje się na
Starym Mieście. W skład mieszkania wchodzi salon z aneksem kuchennym, dwa osobne pokoje, oraz łazienka.
Kuchnia wyposażona w płytę indukcyjną, lodówkę, piekarnik, okap oraz stół z krzesłami. W salonie sofa, kanapa,
stolik kawowy, telewizor oraz szafka RTV. W łazience znajduje się kabina prysznicowa, umywalka, suszarka oraz
pralka. W jednym pokoju znajduje się dwuosobowe łóżko z materacem oraz pojemna szafa na ubrania. Drugi
pokój wyposażony w łóżko jednoosobowe oraz biurko. W pobliżu sklepy spożywcze, liczne restauracje, Bulwary
Szczecińskie, komunikacja miejska. Najem 2500 PLN + ok. 1000 PLN (czynsz+media). Zapraszam na prezentację
!
For rent a two bedroom apartment an area of 55 sqm at Środowej.The apartment includes a living room with a
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kitchenette, two separate rooms, and bathroom. In the kitchen there is an induction hob, a hood, an oven, a
fridge and a table with chairs. In the living room there is a sofa, armchair, TV and coﬀee table. In the two
separate room there are beds with a mattress and spacious built-in wardrobes. In the bathroom has a shower,
sink and a washing machine. Nearby there are grocery stores, restaurants, Bulwary Szczecińskie and public
transport. Rent 2500 PLN+ 1000 PLN+ (community+electricity, heating, water).I invite you to the presentation !

Symbol

308/NST/OMW

Typ nieruchomości

MIESZKANIE

Rodzaj transakcji

WYNAJEM

Status

AKTUALNA

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

2 500 PLN

Cena za

MIESIĄC

Cena za m2

45 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

Szczecin

Dzielnica - osiedle

Stare Miasto

Ulica

Środowa

Pow. całkowita

55 m2

Liczba pokoi

3

Piętro

2

Liczba pięter

4

Ilość poziomów

1

Telewizor

JEST

Lodówka

JEST

Pralka

JEST

Piekarnik

JEST

Zmywarka

JEST

Kuchnia indukcyjna

JEST

Marta Jurgiewicz

535119500
marta@nest-szczecin.pl

Więcej ofert na stronie www.nest-szczecin.pl

