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

MIESZKANIE NA WYNAJEM
liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 43,75 m2,
Mierzyn
Cena 2

300 zł

Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie zlokalizowane przy ul. Graﬁtowej na mierzynie ! Mieszkanie o
powierzchni 43,75 m2 składa się salonu z aneksem kuchennym, sypialni oraz łazienki. Do mieszkania przynależy
ogródek. W salonie sofa z funkcją spania, stolik kawowy, szafka RTV, telewizor. Kuchnia wyposażona w lodówkę,
zmywarkę, płytę indukcyjną, okap, stół z krzesłami. W sypialni dwuosobowe łóżko z materacem, telewizor oraz
szafa w zabudowie. W przedpokoju pojemna szafa w zabudowie. Łazienka wyposażona w kabinę prysznicową,
umywalkę, pralkę oraz lustro. Najem 2300 PLN + czynsz ok. 270 PLN + prąd.. Do mieszkania przynależy
komórka lokatorska. W pobliżu znajdują się liczne sklepy spożywcze, centrum handlowe "Ster", restauracje.
Zapraszam na prezentację!

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

A two-room apartment for rent, located at ul. Graﬁtowa on the Mierzyn! The apartment measures 43.75 m2 and
comprises a living room with a kitchenette, a bedroom and a bathroom. The apartment includes a garden. In the
living room there is a sofa with a sleeping function, a coﬀee table, a TV cabinet and a TV set. The kitchen is
equipped with a fridge, dishwasher, induction hob, hood, table with chairs. The bedroom has a double bed with a
mattress, a TV and a built-in wardrobe. In the hall there is a spacious built-in wardrobe. The bathroom is
equipped with a shower cubicle, a washbasin, a washing machine and a mirror. Rent 2300 PLN + rent approx.
270 PLN + electricity. A storage room belongs to the apartment. Nearby there are numerous grocery stores,
shopping center "Ster", restaurants. I invite you to the presentation!
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