mazowieckie, piaseczyński, Lesznowola, Łazy

Dom - Wynajem

Czynsz

30 000 PLN

Powierzchnia

Typ domu

Liczba pokoi

900,00 m2

Pałacyk

9

Podstawowe
Numer oferty

2174/DW/MAX

Rok budowy

2001

Meble

Tak

Powierzchnia użytkowa

800 m2

Liczba kondygnacji

3

Stan budynku

Bardzo dobry

Droga dojazdowa

Asfaltowa

Pomieszczenia
Powierzchnia salonu

50 m2

Typ kuchni

Oddzielna

Powierzchnia kuchni

30 m2

Piwnica

Tak

Media

OPIS OFERTY
Fantastyczna posiadłość. Dom na skarpie o powierzchni 900 m2. Składa się z
trzech kondygnacji. Wysokie pomieszczenia piwniczne to garaże, sauna, sala
gimnastyczna, bar i pomieszczenia gospodarcze np. typu pralnia i inne. Pięknie
wykończone schody prowadzą nas na parter, gdzie mieści się duży, wygodny salon
z przepięknym widokiem na park z dużym około 2 tys. m.kw. stawem oraz duża
jadalnia przylegająca do kuchni. Przestronny hall prowadzi do biblioteki oraz sypialni
z łazienką i garderobą. Na piętro wchodzimy po marmurowych schodach. Są tu
dwie sypialnie gościnne, salon, duża sypialnia z garderobą, dwie łazienki. Do
budynku przylegają dwa garaże. Całość zbudowana i wykończona w dobrym guście
z materiałów w najlepszym gatunku Duży wyłożony kostką parking. Na posesji
znajduje się także domek ogrodnika o powierzchni 40 m2. Całość zabudowań
usytuowana jest na działce 49.900 m2. Z czego największą część zajmuje obszar
przepięknego parku ze stawem, fantastyczną roślinnością, wśród której przechadza
się lub przebiega emu. Warszawa odległa jest o kilkanaście kilometrów. Wymarzona
oferta dla biznesmenów, którym zależy na dobrej komunikacji ze stolicą. Nie trzeba
tracić dużo czasu na długie i męczące dojazdy, a do tego można mieć własny
kawałek raju do wypoczynku
Cena wynajmu obejmuje wszystkie dodatkowe koszty ( włącznie z mediami prąd,
gaz oraz utrzymanie ogrodnika ).

Gaz

Tak

Ogrzewanie

CO własne, gazowe

Ciepła woda

Piec gazowy

Woda

Miejska

Kanalizacja

Miejska

Bezpieczeństwo
Alarm

Tak

Domofon

Tak

Monitoring

Tak

Osiedle zamknięte

Tak

Działka
Działka

30 000 m2

Czynsz zawiera:
Woda

Nie

Ogrzewanie

Nie

Prąd

Nie

Gaz

Nie

Internet

Nie

TV kablowa/sat.

Nie

Elżbieta Kołodziejczyk
Elżbieta Kołodziejczyk

tel. 746 469 630

elzbieta.kolodziejczyk@maxon.pl
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