Pronájem, byt 2+1, 75 m2, Mladá Boleslav
náměstí Míru, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav

15 000 Kč / měsíc
Nabízíme pronájem bytu o dispozici 2+1 a celkové ploše 75 m2 v centru města. Byt je v dobrém stavu a ihned k dispozici
novému nájemníkovi. V bytě je kuchyň s kuchyňskou linkou, koupelna s vanou, sociální zařízení a dva pokoje. K základnímu
nájemnému bude budoucí nájemník hradit zálohy na služby ve výši 3000,- Kč za měsíc. Jedná se o zálohy na elektrickou
energii, teplou vodu, teplo, vodné a stočné, osvětlení společných prostor a svoz komunálního odpadu. Zálohy na plyn a
internetové připojení si bude budoucí nájemník hradit svým jménem. Internet lze řešit připojením, které je umístěno na půdě
domu od místní ﬁrmy. Parkování je možné na parkovištích v okolí domu. Majitel nabízí bydlení maximálně třem pracujících
lidem. Zájemce doloží zprostředkovateli na základě dohody s majitelem pracovní smlouvu, referenci z předchozího
nájemního vztahu a bezdlužnost. Majitel si vyhrazuje právo uzavřít nájemní smlouvu se zájemcem podle jím zvolených
kritérií.

CENA
Cena nájmu:

15 000 Kč / měsíc

Poznámka

Vratná kauce dva nájmy, provize RK 15.000,- Kč, + zálohy na energie 3000Kč/měs.

Provize

+ provize RK

Poplatky

Bez poplatků

Právní servis

Včetně právního servisu

LOKALITA
Obec

Mladá Boleslav

Ulice

Náměstí Míru

č. domovní / č. orientační

skryto

INFORMACE O NABÍDCE
Číslo zakázky

3880

Datum aktualizace

17.11.2019

Druh objektu

Cihlová

Vybaveno

Ne

Ing. Ondřej Špaček
Tel.: +420 605 132 128
E-mail: callcentrum@euroreality.net

Číslo nabídky: 3880
euroreality.net/reality/3880/

Počet podlaží objektu

4
2

Celková podlahová plocha m

75

Elektřina

Elektro - 230 V

Sítě

Kabelové rozvody

Topení

ústřední dálkové

Doprava

Vlak, dálnice, silnice, MHD, autobus

Komunikace

Asfaltová

POPIS BYTU
Kategorie

Byty

Číslo podlaží v domě

3

Dispozice bytu

2+1

Vlastnictví

osobní

Stav bytu

Dobrý

Voda

Voda - dálkový vodovod

Odpad

Kanalizace

Plyn

Plynovod

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Třída

Ing. Ondřej Špaček
Tel.: +420 605 132 128
E-mail: callcentrum@euroreality.net

G - Mimořádně nehospodárná

Číslo nabídky: 3880
euroreality.net/reality/3880/

