Mieszkanie wynajem Warszawa Targówek Zacisze św. Wincen
515 044 507; 604 710
św. Wincentego
Warszawa, Mazowieckie
Rent: zł2,500.00
1 Beds 1 Baths

Size: 69 m²

Apartment

Included Utilities:
Gas / Electric / Water / Sewage / Garbage

Property Description
::DODATKOWY OPIS |
Bardzo nowoczesne mieszkanie na Targówku idealne dla pary!!! Bardzo dobra jakość wykończenia
oraz wysoka jakość wykorzystanych materiałów. Na podłodze w pokojach ciemne deski, ściany
pomalowane na biało oraz w kolorze ciemnej cegły. Bardzo jasny pokój dzienny (z którego jest
wyjście na duży balkon), został połączony z kuchnią, wydzielony aneks jadalny. Kuchnia w jasnej,
nowoczesnej zabudowie w pełni wyposażona w sprzęt AGD (m.in. lodówka, płyta elektryczna,
piekarnik elektryczny, okap). Sypialnia połączona z łazienką, w której znajduje się prysznic oraz
wanna jacuzzi - wysoka jakość wykończenia. Oddzielnie WC. Szafy wnękowe. Mieszkanie posiada
instalację alarmową, telefoniczną, a także instalację telewizji kablowej i satelitarnej, drzwi
antywłamaniowe. Mieszkanie znajduje się na nowoczesnym i strzeżonym osiedlu "Zielone
Zacisze". Na jego terenie znajduje się m.in. kort tenisowy, boisko do koszykówki, plac zabaw dla
dzieci. W pobliżu stadnina koni. Poza tym dla koneserów sportu dodatkowo basen oraz fitness
club, a dla miłośników zakupów cztery centra handlowe. Ponadto szkoły, przedszkola. Niedaleko
linie autobusowe. Podane powierzchnie pomieszczeń są orientacyjne. POLECAM!!
::DODATKOWE INFORMACJE |
Rodzaj budynku: nowe budownictwo |
Dozór budynku: osiedle zamknięte |
Głośność: ciche |
Plac zabaw: TAK |
Widok: park/skwer |
Dojazd: asfalt |
Otoczenie: park w pobliżu |
Ogrzewanie: miejskie |
Linie telefoniczne: TAK |
Alarm: TAK |
Internet: TAK |
Telewizja kablowa: TAK |
Komunikacja publ.: MZK |
Winda: TAK |
Ilość wind: 1 |
Rozkład: amfilada |
Usytuowanie: jednostronne |
Drzwi antywłamaniowe: TAK |
Teren ogrodzony: TAK |
Min. okres naj. (mies.): 12 |
Opłaty wg liczników: woda, prąd |
Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe |
Garaż: miejsce parkingowe naziemne |
Stan lokalu: Bardzo dobry |

Scan or Visit For
More Information
FreeRentalSite.com/66007

Okna: nowe PCV |
Instalacje: nowe |
Balkon: jest |
Ilość balkonów: 1 |
Rok budowy: 2005 |
Ilość pokoi: 2 |
Wysokość pomieszczeń [m]: 2,60 |
Ilość sypialni: 1 |
Powierzchnia pokoi [m2]: 25, 18 |
Podłogi pokoi: deski |
Wyposażenie pokoi: stół z krzesłami, sofa 2-osobowa |
Typ kuchni: aneks kuchenny |
Rodzaj kuchni: z zabudową kuchenną |
Powierzchnia kuchni [m2]: 10 |
Podłoga kuchni: terakota |
Wyposażenie kuchni: lodówka z zamrażarką, zmywarka, płyta elektryczna, piekarnik elektryczny,
okap |
Typ łazienki: osobno z wc |
Ilość łazienek: 1 |
Powierzchnia łazienki [m2]: 6 |
Glazura łazienki: nowego typu |
Wyposażenie łazienki: wanna, natrysk, pralka |
Ściany łazienki: glazura |
Ilość WC: 1 |
Powierzchnia WC: 3 |
Glazura WC: nowego typu |
Podłoga WC: terakota |
Ściany WC: glazura |
Ilość przedpokoi: 1 |
Powierzchnia przedpokoi [m2]: 2 |
::LINK DO STRONY |
http://www.pisareknieruchomosci.pl/oferta.aspx?id=5242
::KONTAKT DO AGENTA |
Ewa Kwaszyńska |
(22) 628 23 80, (22) 628 23 81, |
515 044 507; 604 710 612 |
kwaszynska@pisareknieruchomosci.pl
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Iwona Pisarek (licencja
nr: 7168)
|
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

