Warszawa Bemowo, ul. Obrońców Tobruku
Mieszkanie na wynajem za 6 000 PLN
pow. 114 m2

4 pokoje

piętro 1 z 3

52,63 PLN/m2

Opis:
Czteropokojowe mieszkanie o powierzchni 114 m2 na Osiedlu Leśnym, ul. Obronców Tobruku, Bemowo.
Mieszkanie mieści się w kameralnym budynku z 11 mieszkaniami, na pierwszym piętrze z windą.
Na mieszkanie składa się:
- w pełni wyposażona kuchnia połączona z salonem (33 m2),z wyjściem na taras na zachód z widokiem na park
- trzy sypialnie (12 m2, 14 m2, 21 m2), z każdej wyjście na taras na zachód
Dodatkowo z największej sypialni okno z widokiem na na zachód i na południe.
- oddzielna łazienka wanna i kabina prysznicowa
- toaleta z pojemną szafą
- duży balkon (30 m2) wyjście z pięciu drzwi balkonowych : 2 z salonu i 3 z każdej sypialni z widokiem na zachód na
piękny park - Forty Bema.
- podziemne miejsce parkingowe na 1 auto tuż obok drzwi do windy na poziomie -1
- komórka lokatorska na poziomie -2
Mieszkanie wyposażone jest częściowo w meble pojemne szafy wnękowe w holu, przedpokoju, sypialni i w toalecie
oraz pralkę, zmywarkę, lodówkę, zamrażarkę, kuchenkę, piekarnik w zabudowie kuchennej- wszystko w kolorze
białym z połyskiem.
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Na osiedlu, na którym mieści się mieszkanie są małe sklepiki i punkty usługowe (spożywcze, fryzjer, apteka, pralnia
chemiczna, przedszkole i żłobek).
Przy osiedlu znajduje się duży park - Forty Bema - z kilkoma placami zabaw dla dzieci, parkiem linowym, ścieżką
spacerową i kanałem. Na osiedlu również znajduje się wewnętrzny park z alejkami spacerowymi, górką do zjeżdżania
na sankach, boiskami do gry w siatkówkę, małą plażą dla dzieci i instalacją do streetworkout’u.
Bardzo mili sąsiedzi. Idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, aktywnych sportowo.
Mieszkanie dostępne jest od 10 stycznia 2019 r.
Czynsz wynosi 6 000 zł, (w tym 1000 zł koszty administracyjne ).
Dodatkowo płatne (prąd według zużycia ok 100zł na rodzinę5 osobow plus internet i tv. Kaucja zwrotna 6000 zł.
Zapraszam na prezentację
--Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego--

Dodatkowe informacje:
Numer oferty:

AX006546

Stan prawny:

spół. własn. prawo do lokalu z KW

Jasna kuchnia:

Tak

Miejsca parkingowe
podziemne:
Wysokość czynszu:

Tak (miejsc: 1)
1 000 PLN
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