Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana, ul. bp. Dominika
Mieszkanie na sprzedaż za 269 000 PLN
pow. 23,80 m2

1 pokój

piętro 1 z 4

1965 r.

11 302,52 PLN/m2

Opis:
Przedmiotem oferty jest 1 pokojowe mieszkanie położone na I piętrze budynku IV piętrowego z windą, położonego
przy ul. Makuszyńskiego w Gdynia CENTRUM. Spokojna i cicha okolica. Liczne miejsca postojowe dla mieszkańców.
Budynek położony wśród zieleni, BLISKO MORZA..
Lokalizacja dla Ciebie, ale również jako inwestycja na wynajem! W niedalekiej odległości liczne linie autobusowe,
stacja SKM punkty usługowe, niezbędne sklepy. Dogodny dojazd do obwodnicy Trójmiasta, Sopotu, gDANSKA
Na powierzchnię 24 m2 składają się: przestronny pokój z wyjściem na loggię, kuchnia z oknem, łazienka, przedpokój.
Mieszkanie zostało odświeżone i jest gotowe do wprowadzenia ..MIESZKANIE JEST wYNAJMOWANE 1500MC.

Do wynajęcie słoneczne, przytulne i zadbane mieszkanie w bardzo atrakcyjnej lokalizacji. Skład się ono z pokoju
(łóżko dwuosobowe, szafa, TV) , w pełni wyposażonej kuchni (m.in. kuchenka gazowa, lodówka, czajnik,
mikrofalówka) oraz łazienki (wc, prysznic, pralka). Poza wymienionymi wcześniej sprzętami RTV i AGD mieszkanie
jest wyposażone także w podstawowe rzeczy jak talerze, garnki sztućce itp. Mieszkanie jest w bardzo atrakcyjnej
lokalizacji. Stacja SKM Wzgórze Św Maksymilana znajduje się w odległości 8 minut spacerem, natomiast ul
Świętojańska ok 10 minut. W pobliżu budynku znajduje się sklep z najpotrzebniejszymi artykułami, natomiast w
okolicy m.in. Carrefour, CH Riviera, Urząd Miasta, Kręgielnia i wiele kawiarni, pubów i restauracji. Mieszkanie jest
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wolne od końcówki września do około połowy czerwca. Oglądanie lokalu możliwe po uprzednim kontakcie
telefonicznym. Koszt wynajmu to 1150 zł + opłaty (czynsz do wspólnoty, ogrzewanie, woda, energia elektryczna,
Internet i telewizja kablowa) w wysokości 400 zł. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.

Dodatkowe informacje:
Numer oferty:

388829

Jasna kuchnia:

Tak
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