Mieszkanie wynajem Warszawa Białołęka Pasłęcka
504.301.893
Pasłęcka
Warszawa, Mazowieckie
Rent: zł1,800.00
1 Beds 1 Baths

Size: 45 m²

Apartment

Property Description
::DODATKOWY OPIS |
Mieszkanie 2 pokojowe o pow. 45m2 na osiedlu "Pod Dębami". Mieszkanie ma 3m wysokości, co
nadaje mu więcej przestrzenności. Kuchnia w aneksie, zabudowana, w pełni umeblowana i
wyposażona (lodówka, piekarnik, płyta indukcyjna). Salon częściowo umeblowany, (stół, krzesła,
toaletka); sypialnia ( szafa zabudowana); łazienka w glazurze, terakocie, bidet, wanna i prysznic,
pralka. W przedpokoju szafa wnękowa. Mieszkanie jest na parterze, z ogródkiem. Są zewnętrzne
rolety antywłamaniowe. Z okien rozprzestrzenia się widok na park. Dodatkowym atutem jest
bliskość do pętli autobusowej. Możliwość wynajęcia miejsca postojowego na platformie
znajdującej się obok bloku. Obok jest Galeria Handlowa, kościół, przedszkole, szkoła. |
ogródek |
w łazience bidet
::DODATKOWE INFORMACJE |
Rodzaj budynku: blok |
Głośność: ciche |
Widok: zieleń |
Dojazd: asfalt |
Otoczenie: inne budynki |
Odl. do sklepu [m]: 80,00 |
Drzwi antywłamaniowe: TAK |
Okna: nowe PCV |
Instalacje: nowe |
Balkon: brak |
Rok budowy: 2007 |
Ilość pokoi: 2 |
Wysokość pomieszczeń [m]: 3,00 |
Ilość sypialni: 1 |
Podłogi pokoi: panele |
Wyposażenie pokoi: szafy, biurko, krzesła |
Typ kuchni: aneks kuchenny - połączony z salonem |
Rodzaj kuchni: umeblowana i wyposażona |
Podłoga kuchni: terakota |
Wyposażenie kuchni: zabudowa kuchenna, płyta grzewcza, piekarnik, lodówka |
Typ łazienki: razem z wc |
Glazura łazienki: nowego typu |
Wyposażenie łazienki: wanna, natrysk |
Wyposażenie przedpokoi: szafa wnękowa |
Typ kaucji: jednomiesięczna |

Scan or Visit For
More Information
FreeRentalSite.com/168211

::LINK DO STRONY |
http://www.neodom.pl/oferta.aspx?id=20137
::KONTAKT DO AGENTA |
Bartosz Warwas |
(22) 243.23.22 |
504.301.893 |
b.warwas@neodom.pl
::DANE BIURA |
NEODOM Agencja Nieruchomości Oddział - Warszawa |
Bartosz Warwas Nieruchomości |
Ogrodowa 37/13 |
00-873 Warszawa |
22.243.23.22 |
www.neodom.pl
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Wojciech Lichota
(licencja nr: 14119)
-------------------------Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
|
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

