Dom wynajem Warszawa Ursynów Pyry
795 409 118
Warszawa, Mazowieckie
Rent: zł7,000.00
6 Beds 5 Baths

Size: 260 m²

Single Family House

Property Description
|
Atrakcyjny dom na Ursynowie w sąsiedztwie Lasu Kabackiego do wynajmu na cele mieszkalne na
dłuższy okres.W pobliżu domu bogata infrastruktura - centrum handlowe,przystanek autobusowy
przy Puławskiej. Można mieszkać w Warszawie korzystając jednocześnie z uroków jakimi
obdarzają bliskie obszary ,,zieloności" Lasu Kabackiego. Duży dom o powierzchni 260m na działce
1450 m2, posiada 8 pokoi, 5 łazienek, na parterze obszerny salon (52 m2) z kominkiem, jadalnia,
kuchnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, oraz dodatkowe dwa pokoje.
Na piętrze cztery sypialnie z czterema łazienkami (każda ma własną). Dwie sypialnie są trochę
mniejsze, jedna największa ma balkon, druga większa z witrażem. W jednej łazience znajduję się
wanna, w drugiej sauna, w pozostałych prysznice. Każda łazienka wykończona jest inną glazurą i
terakotą z oryginalnym wzornictwem. Poza garażem są miejsca postojowe na około osiem
samochodów. Od frontu domu reprezentacyjny podjazd, z tyłu domu piękny ogród z drugim
tarasem.Dom jest nieumeblowany i będzie odświeżony przed przekazaniem najemcy.Kuchnia jest
wyposażona w stałą obudowę.Zdjęcia przedstawiają meble poprzedniego najemcy.
|
Na parterze znajduje się jadalnia z wejściami do kuchni i salonu.
Parter posiada ogrzewanie podłogowe.
::DODATKOWE INFORMACJE |
Prąd: tak |
Gaz: miejski |
Woda: tak - miejska |
Dojazd: ulica osiedlowa |
Otoczenie: niska zabudowa |
Ogrzewanie: CO gazowe |
Kanalizacja: miejska |
Linie telefoniczne: TAK |
Internet: TAK |
Komunikacja publ.: MZK |
Teren ogrodzony: TAK |
Instalacje: nowe |
Zagosp. działki: zagospodarowana |
Ukształtowanie działki: płaska |
Kształt działki: prostokąt |
Rodzaj domu: wolnostojący |
Pozwolenie na użytkowanie: tak |
Stan budynku: do zamieszkania |
Garaż: w budynku |
Ogrodzenie działki: siatka |

Scan or Visit For
More Information
FreeRentalSite.com/618776

Rok budowy: 2001 |
Ilość pokoi: 8 |
Wysokość pomieszczeń [m]: 2,70 |
Ilość sypialni: 6 |
Powierzchnia pokoi [m2]: 52;14;12,5;14;12,5;27;16 |
Wyposażenie pokoi: szafa wnękowa |
Typ kuchni: widna |
Rodzaj kuchni: z zabudową kuchenną |
Powierzchnia kuchni [m2]: 16,5 |
Typ łazienki: razem z wc |
Ilość łazienek: 5 |
Glazura łazienki: starszego typu |
Podłoga łazienki: terakota |
Wyposażenie łazienki: wanna, kabina prysznicowa, sauna |
Ściany łazienki: glazura |
::LINK DO STRONY |
http://www.pisareknieruchomosci.pl/oferta.aspx?id=18456
::KONTAKT DO AGENTA |
Roman Wojciechowski |
22 6282380; 22 1012988 |
795 409 118 |
wojciechowski@pisareknieruchomosci.pl
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Iwona Pisarek (licencja
nr: 7168)
|
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Date Available: Immediately

