Szeligi
Mieszkanie na sprzedaż za 539 000 PLN
pow. 60 m2

3 pokoje

piętro 1 z 3

8 983,33 PLN/m2

Opis:
Mieszkanie przestronne w pięknej i cichej okolicy Szeliga os. Zen Garden na wysokim parterze, położone w świetnej
lokalizacji, doskonale skomunikowanej, zawierające :
salon z aneksem kuchennym oraz hol - 26m
łazienka- 7m
1 sypialnia- 18
2 sypialnia- 9m
taras - 33m
Standard wykończenia:
Mieszkanie wykończone jest nowocześnie i wysokiej jakości materiałami. W wyposażeniu znajdziemy m. in. kuchnię w
zabudowie pod wymiar (lakierowany MDF z systemami Blum-a), dużą lodówkę, zmywarkę, dużą przeszkloną szafę
przesuwną w sypialni, zabudowany przedpokój z szafą pod wymiar, dużą kabinę prysznicową, lustro w łazience na
całą ścianę robione pod wymiar, podgrzewaną podłogę w łazience, deskę warstwową na podłodze, podwieszane
sufity z oświetleniem i listwami LED w całym mieszkaniu, rolety dzień i noc wewnętrzne, rolety antywłamaniowe
zewnętrzne sterowane bezprzewodowo pilotem, oświetlenie tarasu, przyłącze wody na tarasie oraz tarasową szafę
przesuwną i wiele innych udogodnień. Całe umeblowanie w cenie.
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Opis lokalizacji:
Osiedle jest ciche i strzeżone całodobowo. Posiada własny plac zabaw. Jest dobrze skomunikowane z centrum
Warszawy - ok. 20-25 min samochodem. Pobliski wjazd na trasę S8 pozwala na dotarcie np. na lotnisko Chopina w
ok. 15-20 min., do Pruszkowa w ok. 15 min. Do centrum handlowego Tesco Extra na Górczewskiej jedzie się ok. 10
min., a do Ożarowa Mazowieckiego ok. 12 min. Przy osiedlu kursuje autobus linii 743 do Cmentarza Wolskiego.
Media : internet, prąd, telefon, TV kablowa, woda ciepła, woda zimna,
ogrzewanie miejskie.
Podwójne miejsce parkingowe dodatkowo płatne 35 000 PLN.
Komórka lokatorska płatna dodatkowo 6 000 PLN.
Zapraszam serdecznie do obejrzenia.
--Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego--

Dodatkowe informacje:
Numer oferty:

AX005813

Rodzaj budynku:

Blok mieszkalny

Stan prawny:

własność

Jasna kuchnia:

Tak

Miejsca parkingowe
podziemne:

Tak (miejsc: 1)
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