Warszawa Śródmieście, ul. Pokorna
Mieszkanie na wynajem za 5 500 PLN
pow. 78 m2

3 pokoje

piętro 1 z 4

70,51 PLN/m2

Opis:
) Do wynajęcia bardzo komfortowe, eleganckie, urządzone i wyposażone mieszkanie w prestiżowym osiedlu Murano.
Bardzo dobra lokalizacja.
Mieszkanie jest w bardzo dobrym standardzie . Całkowicie wyposażone.
Kuchnia w zabudowie wraz ze sprzętem AGD( zmywarka, płyta grzewcza, piekarnik).
Salon ma powierzchnię ok 25 m2 ,
sypialnia ok 10,5 m 2
sypialnia ok 12,5 m2,
łazienka 5,6m2,
WC 2m2,w przedpokoju duża szafa garderobiana,
garderoba ok 4m2 ( pralnia, szafa ),
loggia 6 m2.
Mieszkanie o ekspozycji południowy-zachód, piętro 1.
Do mieszkania przynależy miejsce w garażu pod budynkiem. Dostępne od 1.12.2018. Kaucja wynosi 5500 zł.
Mieszkanie jest bardzo komfortowe.
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Przy osiedlu tramwaj, przystanek autobusowy, do metra Dworzec Gdański 3 min. W najbliższej okolicy bogata
infrastruktura- sklepy, restauracje, punkty handlowo-usługowe, kawiarnie, basen oraz centrum handlowe Arkadia.
Do wynajęcia bardzo komfortowe, eleganckie, urządzone i wyposażone mieszkanie w prestiżowym osiedlu Murano w
centrum Warszawy. Bardzo dobra lokalizacja.
Mieszkanie jest w bardzo dobrym standardzie . Całkowicie wyposażone.
Kuchnia w zabudowie wraz ze sprzętem AGD( zmywarka, płyta grzewcza, piekarnik).
Salon ma powierzchnię ok 25 m2 ,
sypialnia ok 10,5 m 2
sypialnia ok 12,5 m2,
łazienka 5,6m2,
WC 2m2, w przedpokoju duża szafa garderobiana, garderoba ok 4m2 ( pralnia, szafa ),
loggia 6 m2.
Mieszkanie o ekspozycji południowy-zachód, piętro 1. Do mieszkania przynależy miejsce w garażu pod budynkiem.
Dostępne o 1.12.2018. Kaucja wynosi 5500 zł. Mieszkanie jest bardzo komfortowe.
Przy osiedlu tramwaj, przystanek autobusowy, do metra Dworzec Gdański 3 min. W najbliższej okolicy bogata
infrastruktura- sklepy, restauracje, punkty handlowo-usługowe, kawiarnie, basen oraz centrum handlowe Arkadia
--Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego--

Dodatkowe informacje:
Numer oferty:

AX006278
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