NAWA Jarosław Czopek
Pl. Rynek 26, 67-410 Sława
Telefon: 683566001
Adres e-mail: biuro@nawa.pl

Mieszkanie, 30 m2, Sława

Wynajem: 1 500 PLN

Mieszkanie na wynajem, Sława

cena
1 500 PLN

powierzchnia
30.00 m2

liczba pokoi
2

Opis oferty

piętro
1 (z 2)

Parametry oferty

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA JEDNO I DWUPOKOJOWE Z ANEKSEM
KUCHENNYM I ŁAZIENKĄ Dla Seniorów, Emerytów i Rencistów w samym
centrum atrakcyjnego, prężnie rozwijającego się miasta Sławy, w woj.
lubuskim. Walorem miasta i budynku, w którym są mieszkania jest
bardzo atrakcyjnie położone piękne jezioro Sławskie (ok. 540 ha), z
wieloma atrakcjami. Z klimatem zbliżonym do Kurortu (w odległości ok.
200 m). W bardzo bliskiej odległości (ok. 100 m) duży park miejski stary, odnowiony, piękny z klimatem wspaniałym do odpoczynku. Od
2024 roku będzie otwarta nowo wybudowana tężnia solankowa korzystna dla osób starszych i z problemami zdrowotnymi. Bardzo
atrakcyjny plac i deptak spacerowy wokół budynku, piękny atrakcyjny,
zadbany przez władze miasta. Miejsce imprez kulturalnych, miejsce
wypoczynku. Bliskość marketów, sklepów, apteki, inne usługi dla Was
także w odległości od 50 do 200 m. Mieszkania znajdują się na 1 i 2
piętrze, nad Restauracją z możliwością wykupienia atrakcyjnych cenowo
i wyboru obiadów. Możliwość też po uzgodnieniach dostawy obiadów i
innych posiłków do mieszkań. Jest mocno działający Klub Seniora (częste
spotkania, imprezy urodzinowe i inne, bale Seniorów, grupy malarskie,

Numer oferty
Typ oferty

23680097
Mieszkanie

Rodzaj transakcji
Cena

Wynajem
1 500 PLN

2

Cena za m

50 PLN

Liczba pokoi

2

Piętro

1

Liczba pięter

2

Powierzchnia

30 m2

Miejscowość

Sława

Województwo

LUBUSKIE

NAWA Jarosław Czopek - Pl. Rynek 26, 67-410 Sława - 683566001 | Strona 1/2

NAWA Jarosław Czopek
Pl. Rynek 26, 67-410 Sława
Telefon: 683566001
Adres e-mail: biuro@nawa.pl

wycieczkowe i inne atrakcje. Mieszkanie do wynajęcia na stałe z
zameldowaniem (nie podnajem). Własne umowy użytkowania mediów
(woda, prąd, wywóz śmieci), podłączona instalacja telewizji naziemnej,
satelitarnej i Internetu. Mieszkania spełniają pełne wymagania p.
pożarowe i bezpieczeństwa. Brak windy. Bliskość (ok. 300 m) Urzędu
Miasta, przystanek autobusowy (nie ma potrzeby używania samochodu).
Ogrzewanie EKO-elektryczne grzejniki, elektryczne ogrzewanie wody,
płyty indukcyjne ( do 20% oszczędności). Zaleta oszczędność wyjeżdżasz - nie masz kosztów użytkowania. Pokoje jasne, duże okna,
łazienki funkcyjne, możliwość swobodnego podłączenia pralki.
Mieszkania nowe, pierwszy raz do wynajęcia. Najemca we własnym
smaku i wizji mebluje sobie swoje mieszkanie. Atrakcyjna propozycja
najmu także dla mieszkańców z krajów EU. Możliwość zamieszkania i
zameldowania do 2 osób Zainteresowanych zapraszam do kontaktu email: czczopek1@wp.pl
Oferta nr 23680097 wysłana z systemu LocumNet Online

Powiat

wschowski

Gmina

Sława

Własność

własność

Rok budowy

2000

Ogrzewanie

elektryczne

Dojazd
Materiał
Położony w
Rodzaj okien

asfaltowa/kostka
cegła
centrum miasta
nowe plastikowe

Kontakt do agenta
Czesław Czesław
Tel.kom.: 739521767
czczopek1@wp.pl
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