Warszawa, Mokotów - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 925000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko

Marcin Rumianowski

Telefon komórkowy

730808166

rumianowskinieruchomosci@gmail.com

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty

MS-9061
Warszawa, Mokotów,

Lokalizacja
Ksawerów

Opis
Do sprzedania 64 metrowe, dwupokojowe mieszkanie w Apartamentach
przy Królikarni. Mieszkanie położone na 1 piętrze w 10 piętrowym budynku
z dwiema windami. Okna wychodzą na wewnętrzne patio. Mieszkanie w
stanie do odświeżenia/remontu. Budynek z 2000 roku, wyposażony w
dwie nowoczesne windy, strefę fitness, basen, saunę.

Rodzaj budynku
Pow. całkowita [m2]

apartamentowiec
64,00 m²

Powierzchnia
64,00 m²
użytkowa [m2]

W skład mieszkania wchodzą:
Salon z aneksem kuchennym
Sypialnia
Korytarz
Łazienka z WC
Do mieszkania przynależą dwa miejsca parkingowe w garażu
podziemnym dodatkowo płatne 50 000zł oraz komórka lokatorska 25
000zł(zakupy obligatoryjne).
Mieszkanie położone w willowej części Mokotowa, w okolicy dużo zieleni,
jednocześnie lokalizacja bardzo dobrze skomunikowana z centrum
Warszawy. Doskonała oferta do zamieszkania jak również inwestycja
gwarantująca ochronę z kapitału.

Piętro
Liczba pokoi
Cena
Cena/m2
Cena garażu

1p
2
925 000 PLN
14453.12 PLN
50 000 PLN

Nieruchomość
Standard
Części wspólne,

Lokal stanowi odrębną własność z KW, zakup można kredytować!
Opłaty w czynszu

Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu telefonicznego
Marcin Rumianowski
730 808 166

Nota prawna

fundusz remontowy, CO,
administracja

Opłaty wg liczników
Liczba pięter w budynku
Technologia budowlana

prąd, woda
10
mieszana

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie
oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może
podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych

Stan lokalu

do odświeżenia
Odrębna własność

Stan prawny

K.C.

lokalu
Mies. czynsz admin.
Okna
Instalacje

700 PLN
DREWNIANE NOWY TYP
dobre

Balkon

brak

Rok budowy

2000

Widok

na podwórko

Gaz
Woda
Dojazd
Otoczenie
Ogrzewanie
Winda
Liczba wind
Drzwi antywłamaniowe

brak
ciepła - miejska
asfalt
centrum miasta
C.O. miejskie
tak
2
tak

Pomieszczenia
Liczba pokoi
Wysokość pomieszczeń

2
2,5000 m

