Warszawa Mokotów ul. Puławska
Mieszkanie na Sprzedaż,
sprzedaż, 785 000 zl

PARAMETRY

OPIS

Na

sprzedaz

wyjatkowy
obok

apartament

zlokalizowany

Parku

na

Arkadia

Starym

Mokotowie
i

Numer oferty

DH607674

Powierzchnia
Królikarni

58 m2

. Mieszkanie znajduje sie w niezwykle prestizowym i reprezentacyjnym budynku

Ilość pokoi

przy ul. Pulawskiej, z calodobowa recepcja, ochrona oraz preznie dzialajaca wspólnota

Piętro / Pięter

2/7

mieszkaniowa.

Rok budowy

2011

Apartament zostal zaprojektowany z dbaloscia o kazdy detal, wysokiej jakosci

Rynek

materialy uzyte do wykonczenia mieszkania z pewnoscia spelnia wymagania

Dostępne od

B/D

najbardziej wymagajacych klientów.

Ogrzewanie

CO miejskie

Stan techniczny

2 pok.

Wtórny

idealny

Pomieszczenia:

Balkon/taras

Tak

Apartament o powierzchni 58 m2, w sklad którego wchodza:

Garaż/miejsce
parkingowe

Tak

Winda

Tak

- salon z balkonem francuskim, ekspozycja zachodnia
- przestronna, pólotwarta kuchnia
- sypialnia z balkonem francuskim
- przedpokój

OPIEKUN OFERTY

- lazienka

Mateusz
Malocha

Do apartamentu przynalezy szerokie miejsce parkingowe w garazu podziemnym, za

Kierownik Oddziału
Partnerskiego Warszawa

dodatkowa oplata - 45 000 zl.

693 409 009, 22 515 49
55
m.malocha@domhouse.pl

Oplaty
Czynsz administracyjny w wysokosci 600 zl miesiecznie.
Lokalizacja
Niepodwazalnym atutem nieruchomosci jest lokalizacja, dzieki której mozemy
wygodnie

korzystac

z

komunikacji

miejskiej

(przystanek

autobusowy

oraz

tramwajowy 3 minuty pieszo od budynku oraz stacja metra Wierzbno - 5 minut
pieszo), a za razem cieszyc sie zielona okolica: Parkiem Arkadia znajdujacym sie tuz
obok budynku, Królikarnia, a takze terenami zielonymi na których organizowane sa
Targi Sniadaniowe (4 minut od apartamentu).
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Do Galerii Mokotów oraz biznesowego centrum Mokotowa dotrzemy komunikacja
miejska

lub

samochodem

w

zaledwie

10

minut

. Droga do scislego centrum Warszawy zajmuje 15 minut.
Oferta dla wymagajacego Klienta, ceniacego kameralnosc i jakosc w dobrej lokalizacji.
Zadzwon i przekonaj sie, ze to oferta wlasnie dla Ciebie.
___________________________________
Dom & House - Specjalisci od marzen. Zadzwon 22 515 49 55
- Gwarantujemy bezpieczenstwo transakcji.
- Znajdziemy najtanszy kredyt.
- Wspólpracujemy z najlepszymi kancelariami notarialnymi i prawnymi.
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