
A szolnoki Casanetwork ingatlan iroda kiadó lakást kínál Szolnok
belvárosában a Rózsakert és a Tisza szomszédságában!
a kiadó szolnoki lakás jellemzői:
-  tégla építésű, külsőleg részben szigetelt, felújított magasföldszinti,
bútorozott lakás
-  egy egész és kettő félszobával, tágas konyhával rendelkezik
-  a fürdőszoba kényelmes méretű, nagy ablakkal ellátott
-  külön illemhelyiség, kamra fülke és közlekedő tartozik még hozzá
-  a nagyszobából egy 5 m2-es erkélyre is kijuthatunk
-  műanyag hőszigetelt ablakok redőnnyel, és műanyag bejárati ajtó került
beépítésre
-  a szobák laminált padlósak, a többi helyiség járólapos
-  K/Ny-i átszellőztethető lakás, nagyon jó elosztással
-  fűtése gázkonvektorral, fürdőben és a konyhában elektromosan megoldott
-  a lakás klímával is felszerelt a nappaliban
-  gépkocsival udvari beállási lehetőség biztosított
A lakás hosszútávra, minimum egy évre kiadó!
Bérleti díj: 180.000.- Ft, + közös költség (16.000.-Ft), + rezsi
Kettő havi kaució, egy havi bérleti díj és egy havi közös költség letétele
szükséges!
Amennyiben a fenti 155804857 számú hirdetés, vagy bármely a
kínálatunkban szereplő ingatlan felkeltette érdeklődését, úgy hívjon
bizalommal!
/A hirdetésben szereplő információk a megbízótól kapott adatok alapján
készültek./
Irodánk teljes körű szolgáltatással áll ügyfelei
rendelkezésére: hitelügyintézés, ügyvédi szolgáltatás, ingatlan értékbecslés,
energetikai tanúsítvány készítése.
CasaNetWork - Ingatlanban otthon vagyunk!

Barnáné Piroska
Ingatlanértékesítő
+36203604180

piroska.barnane@casanetwork.hu

tégla
1950
téglalakás
65m2

 szoba: 1 db
félszoba: 2 db
16 000 Ft
felújított

jó külső
konvektor
saját split klíma
parkolás
udvarban
kelet-nyugati
tájolás
bevezetve (230
Volt)
van, saját
vízórával
vezetékes gáz
csatorna
közműhálózatba
bekötve

Helyiség Terület
Szoba 19.80 m2
Szoba 10.76 m2
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Konyha + étkező 7.18 m2
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Spájz 1.23 m2

Fürdőszoba 4.12 m2
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Közlekedő 6.85 m2
Erkély 5.37 m2
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