WARSZAWA, OCHOTA
UL. SIEWIERSKA

NOWOCZESNY APARTAMENT 2-POK JUŻ GOTOWY !
NOWOCZESNE MIESZKANIA DLA WYMAGAJĄCYCH NAJEMCÓW !
IDEALNE SINGLI, PAR, STUDENTÓW !
Oferujemy Państwu 25 nowych mieszkań w apartamentowcu z 2020 roku przy
ul. Siewierskiej 18 na urokliwej, pięknej, dobrze skomunikowanej, studenckiej
Ochocie !Do wynajęcia mamy obecnie nowocześnie urządzone mieszkania
dwupokojowe oraz kawalerki / studia. Ich powierzchnia wynosi od 27 do 40 m2.
Mieszkania składają się z: salonu z aneksem kuchennym wraz z eleganckim
zestawem mebli wypoczynkowych w stylu glamour oraz z sypialni ( 2 pokojowe )
i łazienki oraz przedpokoju.
Apartamenty są tak zaprojektowane, aby najemcy czuli się w nich komfortowo;
są przede wszystkim funkcjonalne, a ich przestrzeń bardzo gustownie
zaaranżowana.
W kawalerkach np. znajdziemy na wymiar robione duże łóżka, które
jednocześnie się składa i chowa w szafie :) Wyglądają świetnie, są wygodne, a
w ciągu dnia nie zajmują miejsca. Łazienki jasne, z pralką, kabiną prysznicową.
Aneksy kuchenne są w pełni wyposażone w nowoczesny niezbędny sprzęt
AGD.W przedpokoju szafy, lustra, wieszaki. Wszystkie wykończone są w
wysokim standardzie. Bardzo unikatowe oświetlenie zarówno sufitowe, ścienne
jak i lamp nocnych. Połączono tu styl industrialny z drewnem i glamour.
Mieszkania idealne dla studentów / par. Obowiązuje kaucja jednomiesięczna.
Jest możliwość wynajęcia miejsca postojowego za kwotę 300 zł
miesięcznie; istnieje jednak możliwość parkowania pod budynkiem, w okolicy i
przy ulicy.
Z wielką przyjemnością pozwolę Państwu wybrać ten, który się Państwu
najbardziej spodoba :)
Zapraszam na prezentację !
Ochota to doskonale zlokalizowana i skomunikowana dzielnica. Mowa tu
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PODSTAWOWE
Czynsz

3 200 PLN

Powierzchnia

35,00 m 2

Liczba pokoi

2

Piętro

1

Numer oferty

18234/MW/MAX

Meble

Tak

Stan lokalu

Idealny

BUDYNEK
Rok budowy

2020

Stan budynku

Idealny

Materiał

Mieszany

Liczba pięter

6

Winda

Tak

WARSZAWA, OCHOTA
UL. SIEWIERSKA
DODATKOWE INFORMACJE

POMIESZCZENIA
Typ mieszkania
Powierzchnia
salonu
Typ kuchni

Apartament

Liczba łazienek
Wysokość
pomieszczeń

1

Typ okien

22 m <sup>2</sup>
Aneks
280 cm
Drewniane (nowy
typ)

POWIERZCHNIA DODATKOWA
Liczba balkonów

1

Typ balkonów

Balkon francuski

Piwnica

Nie

Komórka

Nie

Ogród

Nie

MEDIA I WYPOSAŻENIE
Ogrzewanie

CO miejskie

Ciepła woda

Wodociąg miejski

Gaz

Nie

MIEJSCA PARKINGOWE
Parking podziemny

1

CZYNSZ ZAWIERA:
Czynsz
administracyjny
Prąd

Tak
Nie

Gaz

Nie

Internet

Nie

TV kablowa/sat.

Nie

Magdalena Polak-Orkisz
Magdalena Polak-Orkisz

tel. 525 119 200

magdalena.polak-orkisz@maxon.pl

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