Имот: многостаен гр.Сандански Благоевград - регион
http://www.bgimot.bg/многостаен-благоевград-регион-гр.сандански-47755.html

Продава
Цена 280 EUR
Цена/кв.м. 1 EUR
Площ 155 кв.м.
Местоположение Благоевград регион, гр.Сандански
Тип многостаен
Строителство Тухла

За контакти
Румяна Калъмбова
Телефон 0888999359
АДРЕС Недвижими Имоти Кантора
Сандански
Македония 39, ет. 2, офис 202
Благоевград - регион, гр.Сандански
Website www.bgps.eu/
GSM 0888999359

АДРЕС Недвижими Имоти дава под наем напълно обзаведен етаж от къща в ж.к.
„Изгрев-юг”, град Сандански. Застроена площ - 155 кв.м, разпределена на дневна
с трапезария и кухненски бокс, 3 спални, 2 санитарни възела, мокро помещение,
коридор и 2 балкона. Апартаментът е разполож ен навтори жилищен етаж и
има югозападно изложение.
Състояние на имота: стени – на фина мазилка и латекс, в коридора – теракота;
подове - дюшеме, теракота и мрамор; дограма – от PVC; входна и интериорни врати –
дървени; напълно оборудвани санитарни възли; окабеляване за интернет и кабелна
телевизия.
Жилището се предлага с наличното обзавеждане и оборудване, показано на
фотографиите.
Отоплението на апартамента е посредством локално парно на ток, а в дневната е
монтиран и инверторен климатик.

СГРАДА.
Сградата е построена през 1985 г., има стоманобетонна конструкция и тухлени
стени. Общите части на сградата са отлично поддържани, входната врата се заключва.
Сградата е разположена в собствен, добре аранжиран двор, в който наемателите
безплатно ползват паркомясто.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Сградата е разположена в район с напълно изградена и добре
поддържана инфраструктура. На близко пешеходно разстояние се намират магазин
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“БИЛЛА”, кооперативният пазар, училище, детски ясли и градина, а достъпът е по добре
поддържан асфалтов път.

ПРЕДИМСТВА.
- напълно обзаведено просторно жилище;
- възможност за ползване на дворно място и паркомясто;
- близост до всички градски удобства;
- спокоен жилищен район.

УСЛОВИЕ ЗА НАЕМАНЕ: При подписване на договор за наем наемателите заплащат
първата месечна наемна вноска и една месечна вноска като депозит, който се съхранява
от наемодателя до изтичане срока на договора.

Наемателите заплащат еднократно агентско възнаграждение в размер на 50% /без
ДДС/ от месечната наемна цена.

Наемна цена:550 лева.
За контакт: Румяна Калъмбова
0888 999359, 0879 144 564
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