Warszawa, Mokotów, ul. Wielicka
Apartament Wielicka basen, siłownia
Mieszkanie - Wynajem

Czynsz

4 500 PLN

Powierzchnia

79,00 m2

Liczba pokoi

Piętro

3

3

Podstawowe
Numer oferty

17966/MW/MAX

Meble

Tak

Stan lokalu

Bardzo dobry

Pomieszczenia
Typ mieszkania

Apartament

Powierzchnia salonu

40 m2

Typ kuchni

Aneks

Liczba łazienek

1

Wysokość pomieszczeń

270 cm

Typ okien

Drewniane (nowy typ)

Powierzchnia dodatkowa
Liczba balkonów

1

Typ balkonów

Klasyczny

Piwnica

Nie

Komórka

Nie

Ogród

Nie

OPIS OFERTY

Media i wyposażenie
Ogrzewanie

CO miejskie

Cichy, sloneczny (poludniowo-zachodni), trzypokojowy apartament, z zielonym
widokiem, wykończony w wysokim standardzie, na trzecim pietrze, na komfortowym
osiedlu mieszkaniowym "Przy Krolikarni" (w poblizu stacji metra Wierzbno i
Wilanowska oraz parku Krolikarnia na Mokotowie).

Ciepła woda

Wodociąg miejski

Gaz

Nie

Mieszkanie 79m2, salon (29m2) z aneksem kuchennym (8m2), dwie sypialnie (14 i
11m2), lazienka (6m2), pralnia (2m2), holl (9m2) oraz balkon/loggia (9m2).
Podloga w holu i kuchni: gres z ogrzewaniem podlogowym. Reszta podlóg: deska
klonowa. Kuchnia: w pełni wyposażona (lodówka i zamrażarka Liebherr, reszta
sprzętu Miele i Siemens: piekarnik, mikrofala, zmywarka, plyta, okap), meble z litego
drewna, blat i okładzina ścian granit, pod blatem szuflady i obrotowe narożniki.
Łazienka: ogrzewanie podlogowe, duża kabina prysznicowa i wanna. Pralnia: z
pralka AEG i umywalka. Dwie sypialnie: z dwoma duzymi szafami w zabudowie,
szafa wolnosojaca, 2 lozka 160cm, szafki nocne, polka na ksiazki i biurko. Salon:
stol z 6cioma krzeslami, kanapa (rozkladana na lozko), fotel, rtv z szafka. Z salonu
wyjscie na balkon: z widokiem na zielen/ drzewa.
Osiedle jest monitorowane i posiada pełną całodobową ochronę, recepcje,
wewnetrzne centrum rekreacyjne, basen i fitness club oraz plac zabaw dla dzieci.
(www.apartamentyprzykrolikarni.pl)
Mieszkanie obecnie umeblowane. Mozliwe wynajecie z pelnym wyposazeniem jak
rowniez bez mebli.

Parking podziemny

Dorota Hołyńska

Miejsca parkingowe
2

Budynek
Rok budowy

2000

Stan budynku

Dobry

Materiał

Mieszany

Liczba pięter

7

Winda

Tak

Czynsz zawiera:
Czynsz administracyjny

Tak

Prąd

Nie

Gaz

Nie

Internet

Nie

TV kablowa/sat.

Nie

Dorota Hołyńska

tel. 525 230 570

dorota.holynska@maxon.pl
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