Mieszkanie wynajem Warszawa Mokotów Górny Mokotów Bukow
504 083 147
Bukowińska
Warszawa, Mazowieckie
Rent: zł3,000.00
2 Beds 1 Baths

Size: 68 m²

Apartment

Property Description
::DODATKOWY OPIS |
Do wynajęcia mieszkanie (odebrane w 2008 roku) znajdujące się w centrum Górnego Mokotowa.
Mieszkanie jest dobrze nasłonecznione i położone jest na 11 piętrze w 15 piętrowym budynku.
Mieszknaie składa się z 3 pokoi z aneksem kuchennym. Dodatkową powierzchnię stanowią dwa
balkony: 4 m2, 7 m2. Kuchnia zabudowana została meblami na wymiar: lodówka z zamrażalką,
piekarnik z funkcjami mikrofalówki (np. rozmrażanie produktów), zmywarka, płyta indukcyjna.
Łazienka jest zabudowana ogromną szafą, wanna 170 x 70; pralko-suszarka. W wc podwieszana
ubikacja z przyciskiem umożliwiającym oszczędność wody. Pokoje częściowo umeblowane: łóżka,
szafy. Dodatkowo bezpłatne korzystanie z basenu i sali fitness. Budynek położony blisko
skrzyżowania al. Niepodległości, Puławskiej i Al. Wilanowskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji
metra Wilanowska. Miejsce garażowe na parkingu podziemnym (na poziomie zerowym tuż przy
wyjeździe, są jeszcze trzy piętra garaży poniżej) cena miejsca - 250 zł. Opcjonalnie drugie miejsce
garażowe - sąsiadujące. Gorąco polecam.
::DODATKOWE INFORMACJE |
Rodzaj budynku: blok |
Dozór budynku: Ochrona całodobowa |
Głośność: ciche |
Linie telefoniczne: TAK |
Internet: TAK |
Telewizja kablowa: TAK |
Winda: TAK |
Ilość wind: 1 |
Rozkład: rozkładowe |
Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe |
Garaż: podziemny |
Stan lokalu: Do wprowadzenia |
Balkon: duży |
Ilość balkonów: 2 |
Powierzchnia balkonów/tarasów [m2]: 11,00 |
Rok budowy: 2007 |
Ilość pokoi: 3 |
Ilość sypialni: 2 |
Podłogi pokoi: panele |
Typ kuchni: aneks kuchenny - połączony z salonem |
Rodzaj kuchni: z zabudową kuchenną |
Podłoga kuchni: terakota |
Typ łazienki: osobno z wc |
Podłoga łazienki: terakota |
Kaucja zabezp. [zł]: 3000,00 |
Typ kaucji: jednomiesięczna |
::LINK DO STRONY |
http://www.benitex.pl/oferta.aspx?id=1020

Scan or Visit For
More Information
FreeRentalSite.com/299821

::KONTAKT DO AGENTA |
Agnieszka Krzeszowska |
22 838 04 23 |
504 083 147 |
agnieszka.krzeszowska@benitex.pl
::DANE BIURA |
Biuro Obrotu Nieruchomościami "Benitex" |
Al. Jana Pawła II 43 A |
01-001 Warszawa |
22 838 04 23 |
http://www.benitex.pl
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Małgorzata Wójcik
(licencja nr: 7705)
|
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

