Warszawa, Wilanów, ul. Prymasa Augusta Hlonda
Mieszkanie - Sprzedaż

Cena

2 800 000 PLN

Powierzchnia

155,33 m2

Liczba pokoi

5

Piętro

1

Podstawowe
Numer oferty

50609/MS/MAX

Rynek Pierwotny

Nie

Stan lokalu

Idealny

Czynsz administracyjny

1 200 PLN

Pomieszczenia
Typ mieszkania

Apartament

Powierzchnia salonu

55 m2

Typ kuchni

Aneks

Liczba łazienek

2

Liczba oddzielnych toalet

1

Wysokość pomieszczeń

280 cm

Typ okien

Drewniane (nowy typ)

Powierzchnia dodatkowa

OPIS OFERTY

Typ balkonów

Brak

Liczba tarasów

1

Piwnica

Nie

Komórka

Nie

Ogród

Nie

Marzysz o mieszkaniu w cichej prestiżowej lokalizacji do którego można się od
razu wprowadzić? Z widokiem na zielone tereny a nie okna sąsiada? ta oferta spełni
właśnie twoje oczekiwania!

Media i wyposażenie

Apartament mieści się w najbardziej pożądanej części Miasteczka Wilanów na Ostoi
Wilanów. W sercu osiedla znajduje się 2 hektarowy park z jeziorkiem, mostkami i
alejkami spacerowymi. Dodatkowo do wyłącznej dyspozycji mieszkańców Ostoi jest
park leśny, którego integralną częścią jest ścieżka edukacyjna oraz boisko
sportowe.
Apartament o powierzchni (155,33 m2) składa się z salonu z aneksem
kuchennym (55m2). Zabudowa mebli w kuchni wykonana na zamówienie dzięki
czemu przestrzeń została maksymalnie wykorzystana. Elektryczne szuflady samo
zamykane ,granitowe blaty, sprzęt AGD(piekarnik zmywarka ,mikrofala ,lodówka ) w
zabudowie to gwarancja wysokiej jakości wykończenia oraz satysfakcji na co dzień
z używania. Dodatkowym atutem jest wydzielony blisko kuchni kącik jadalniany
który będzie sprzyjał rodzinnym spotkaniom.
W głównej sypialni (24,5m2) duża zabudowa szaf wraz z podwójnym łóżkiem z
której bezpośrednio przejdziesz do łazienki (6m2). Za szklanymi drzwiami
znajdziesz dwa prysznice wraz z dużą podwieszaną szafką z granitowym blatem.

Ogrzewanie

CO miejskie

Ciepła woda

Wodociąg miejski

Gaz

Nie

Miejsca parkingowe
Parking podziemny

2

Cena za
Parking podziemny

30 000 PLN

Budynek
Rok budowy

2016

Stan budynku

Idealny

Materiał

Mieszany

Liczba pięter

4

Winda

Tak

Kinga Mielcarek
Kinga Mielcarek

tel. 525 230 780

kinga.mielcarek@maxon.pl
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