Warszawa Mokotów ul. Cybernetyki
Mieszkanie na Sprzedaż,
sprzedaż, 2 377 790 zl

OPIS

PARAMETRY

Na sprzedaz luksusowy apartament polozony w centrum biznesowym Mokotowa.

Numer oferty

DH712538

Nieruchomosc znajduje sie na 6 pietrze nowoczesnego apartamentowca przy ul.

Powierzchnia

139,87 m2

Cybernetyki. Budynek wykonczony w bardzo wysokim standardzie, recepcja,

Ilość pokoi

ochrona, monitoring. Wyjatkowa lokalizacja, doskonale skomunikowana z innymi

Piętro / Pięter

6/9

dzielnicami Warszawy, dojazd autobusem do stacji metra Sluzew zajmuje 15 minut, do

Rok budowy

2009

stacji metra Wilanowska 13 minut. Do przystanku autobusowego zaledwie 3 minuty

Rynek

pieszo, 5 minut spacerem do przystanku tramwajowego.

Dostępne od

B/D

Ogrzewanie

CO miejskie

4 pok.

Wtórny

Na blisko 140 m2 apartamentu sklada sie salon z otwarta, przestronna kuchnia,

Stan techniczny

glówna sypialnia z wlasna lazienka, 2 dodatkowe sypialnie, lazienka, toaleta,

Balkon/taras

Tak

garderoba. Ogromnym atutem nieruchomosci jest taras o powierzchni 40 m2, na

Garaż/miejsce
parkingowe

Tak

Winda

Tak

którym mozemy zrelaksowac sie i cieszyc piekna pogoda.

bardzo dobry

Apartament stworzony z mysla o wymagajacych klientach, zostal zaprojektowany z
dbaloscia o detale przez pracownie architektoniczna Ejsmont. Do wykonczenia
zostaly uzyte najlepszej jakosci materialy min. podlogi wykonane z zywicy
epoksydowej, w lazience gres hiszpanskiej firmy Azteca oraz szklo laminowane z
elementem wloskich Arkad, w drugiej lazience znajdziemy mozaike z kolekcji
Macieja Zienia - Barcelona, a takze szklo laminowane z elementami mozaiki z parku
Gaudiego z Barcelony. Dodatkowo W kazdej lazience armatura firmy Hansgrohe seria
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Axor Citterio oraz seria Duravit Vero. Antyki z Wloch i Francji oraz krysztalowe lustra
dopelniaja spójna stylistyke wnetrza.
Miejsce postojowe w garazu podziemnym dodatkowo platne 50 000 zlotych.
Dzieki dogodnej lokalizacji mozemy dostac sie do kazdego miejsca w Warszawie
wybierajac dowolny srodek transportu. Idealny dojazd do Lotniska Chopina oraz trasy
S79.
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W najblizszej okolicy wszystkie niezbedne punkty uslugowe, Galeria Mokotów.
Zadzwon i przekonaj sie, ze to oferta wlasnie dla Ciebie.
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