Warszawa, Wilanów, ul. Sarmacka
Ciche i przestronne mieszkanie z dwoma łazienkami
Mieszkanie - Sprzedaż

Cena

1 156 000 PLN

Powierzchnia

85,62 m2

Liczba pokoi

Piętro

3

3

Podstawowe
Numer oferty

52460/MS/MAX

Rynek Pierwotny

Nie

Stan lokalu

Bardzo dobry

Czynsz administracyjny

970 PLN

Pomieszczenia
Typ mieszkania

Mieszkanie

Powierzchnia salonu

20 m2

Typ kuchni

Aneks

Liczba łazienek

2

Liczba oddzielnych toalet 2
Wysokość pomieszczeń

285 cm

Typ okien

Drewniane (nowy typ)

Powierzchnia dodatkowa

OPIS OFERTY

Liczba balkonów

1

Typ balkonów

Taras

Piwnica

Nie

Komórka

Tak

Ogród

Nie

Przedmiotem oferty jest przytulne mieszkanie zlokalizowane przy ulicy Sarmackiej.
Mieszkanie składa się:
- 2 pokoi
- dużego salonu z wyjściem na taras
- kuchni
- 2 łazienek z toaletą (w jednej jest prysznic a w drugiej wanna)
- komórki lokatorskiej

Media i wyposażenie

Dodatkowo do mieszkania przypisane są 2 miejsca parkingowe w garażu
podziemnym.

Platforma parkingowa

Budynek został wybudowany w 2007 roku, jest to jedna z inwestycji cenionego i
znanego z jakości budowanych nieruchomości dewelopera - ROBYG.
Nieruchomość została przemyślana przez dewelopera na etapie projektu, któremu
udało się zbudować kameralność samej inwestycji a przy tym zachować prywatność
jej mieszkańców. Dodatkowo udało mu się stworzyć wysoką funkcjonalność
nieruchomości. Budynek jest niski, otoczony zielenią a okna z jednej strony
wychodzą na zielone słoneczne patio a z drugiej na bardziej funkcjonalna strefę z
placem zabaw. Ogrodzone osiedle wyposażone jest w monitoring i całodobową
ochronę.
Do mieszkania prowadzi przestronna klatka, której powierzchnie zostały wykonane

Ogrzewanie

CO miejskie

Ciepła woda

Wodociąg miejski

Gaz

Tak

Miejsca parkingowe
2

Budynek
Rok budowy

2007

Stan budynku

Bardzo dobry

Materiał

Mieszany

Liczba pięter

4

Winda

Tak

Radosław Cieślar
Radosław Cieślar

tel. 673 502 390

radoslaw.cieslar@maxon.pl

Niniejsze warunki mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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