Medica–Langer s.r.o.

–

www.medica-langer.cz

Medica-Langer, s.r.o. - Nádražní 204, 549 54 Police nad Metují
pronajme byty:
1+1
Byt 1. kategorie v 1. patře o celkové výměře plochy 40 m2. (Pokoj 22,5 m2, kuchyně 7,3 m2,
koupelna 3,7 m2, WC 0,9 m2 a chodby 5,6 m2.) Součástí bytu je kolna 3 m2. Dům je celkově
zateplen, nová plastová okna, zaveden digitální příjem Skylink ze satelitu Astra. Za
poplatek možnost parkování jednoho osobního vozu. Dům se nachází v centru města. (2 minuty
pěšky na náměstí, 2 minuty pěšky na autobusové nádraží.) Cena nájmu mimo spotřeby plynu,
elektřiny, vodného a stočného je 3480,- Kč za měsíc se splatností k 15. každého měsíce. Kauce
předem 3 měsíční nájmy.
Byt je k dispozici od - byt je již obsazen !

2+1
Byt 1. kategorie v 1. patře o celkové výměře plochy 64,26 m2. (Pokoj 23,6 m2, Pokoj 23,3 m2,
kuchyně 7,84 m2, koupelna 2,88 m2, WC 1,44 m2 a chodby 5,2m2.) Součástí bytu je kolna
3m2. Dům je celkově zateplen, nová plastová okna, zaveden digitální příjem Skylink ze
satelitu Astra. Za poplatek možnost parkování jednoho osobního vozu. Dům se nachází v centru
města. (2 minuty pěšky na náměstí, 2 minuty pěšky na autobusové nádraží.) Cena nájmu mimo
spotřeby plynu, elektřiny, vodného a stočného je 5200,- Kč za měsíc se splatností k 15.
každého měsíce. Kauce předem 3 měsíční nájmy.
Byt je k dispozici od 01.01.2012.

4+1
Byt 1. kategorie v 1. patře o celkové výměře plochy 130 m2. Dům je celkově zateplen, nová
plastová okna, zaveden digitální příjem Skylink ze satelitu Astra. Za poplatek možnost
parkování jednoho osobního vozu. Dům se nachází v centru města. (2 minuty pěšky na
náměstí, 2 minuty pěšky na autobusové nádraží.) Cena nájmu mimo spotřeby plynu, elektřiny,
vodného a stočného je 9000,- Kč za měsíc se splatností k 15. každého měsíce. Kauce předem 3
měsíční nájmy.
Byt je k dispozici od - byt je již obsazen !
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