Warszawa, Śródmieście, ul. Mordechaja Anielewicza
Trzy pokoje z wielkim potencjałem i super widokami
Mieszkanie - Sprzedaż

Cena

599 000 PLN

Powierzchnia

54,00 m2

Liczba pokoi

3

Piętro

9

Podstawowe
Numer oferty

51704/MS/MAX

Rynek Pierwotny

Nie

Stan lokalu

Do renowacji

Czynsz administracyjny

570 PLN

Pomieszczenia
Typ mieszkania

Rozkładowe

Powierzchnia salonu

15 m2

Typ kuchni

Oddzielna

Liczba łazienek

1

Liczba oddzielnych toalet

1

Wysokość pomieszczeń

265 cm

Typ okien

PCV

Powierzchnia dodatkowa

OPIS OFERTY
Nowego właściciela poszukuje jasne, trzypokojowe mieszkanie przy ul.Anielewicza,
w samym sercu Muranowa. W pakiecie z lokalem o wielkim potencjale otrzymujemy
widok na Warszawski Manhattan z balkonu i sypialni oraz równie piękny widok w
stronę Arkadii z trzeciego pokoju oraz kuchni!
Jest to mieszkanie rozkładowe, które generalnie wymaga remontu ale można w nim
też od razu zamieszkać po adaptacji do indywidualnych potrzeb. Dębowy parkiet
jest w bardzo dobrym stanie. Znakomity rozkład sprawia, że mieszkanie jest
przestronne i funkcjonalne. Składa się ono z: dwóch oddzielnych pokoi z oknami na
południowy wschód, widnej oddzielnej kuchni, trzeciego pokoju z oknem na
północny zachód, łazienki, podłużnego przedpokoju położonego centralnie oraz
kwadratowego balkonu. Okna i grzejniki są nowe. Instalacja wodna i elektryczna
wymienione.
Mieszkanie jest spółdzielcze własnościowe z księgą wieczystą, co oznacza, że
można
kredytować
zakup.
Zapraszam

na

prezentację

i

zachęcam

do

zakupu!

Liczba balkonów

1

Typ balkonów

Brak

Piwnica

Tak

Komórka

Nie

Ogród

Nie

Media i wyposażenie
Ogrzewanie

CO miejskie

Ciepła woda

Wodociąg miejski

Gaz

Tak

Miejsca parkingowe
Parking naziemny

1

Cena za
Parking naziemny

1 PLN

Budynek
Rok budowy

1969

Stan budynku

Dobry

Materiał

Mieszany

Liczba pięter

12

Winda

Tak

Jakub Zając
Jakub Zając

tel. 673 503 750

jakub.zajac@maxon.pl
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