Warszawa Bemowo, ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego
Mieszkanie na sprzedaż za 699 000 PLN
pow. 68 m2

3 pokoje

piętro 6 z 8

2008 r.

10 279,41 PLN/m2

Opis:
Przestronne trzypokojowe mieszkanie na strzeżonym osiedlu Ewen Shiraz składające się z dwóch sypialni, salonu z
aneksem kuchennym, łazienki, toalety oraz balkonu o powierzchni 6,8 m2. Do mieszkania przynależy komórka 3,4
m2 położona na tym samym piętrze co mieszkanie.
Oświetlenie w salonie oraz w sypialni, a także żaluzje w salonie - obsługiwane elektronicznie w systemie "smart
home" (sterowane z poziomu bezprzewodowych włączników ściennych oraz za pomocą aplikacji android).
Możliwość dokupienia podziemnego miejsca postojowego w cenie 30.000 PLN.
Mieszkanie położone jest blisko Tesco i Lidla. Gotowe do wprowadzenia. Stan bardzo dobry. Remontowane w zeszłym
roku. Niedaleko wjazd na S8. Mieszkanie jest bardzo ciche i wysokie 2,85 m, dlatego wydaje się dużo większe.
Na korytarzu szafa wnękowa, w sypialni garderoba, w łazience wanna oraz prysznic z baterią do masażu.
Cegła na ścianie w sypialni, na korytarzu oraz w salonie. Kuchnia zabudowana.
Mieszkanie jest bardzo słoneczne. Położone od strony południowo-wschodniej. W oknie w salonie żaluzje aluminiowe
drewnopodobne sterowane elektronicznie. W salonie i sypialni znajdują się wiatraki przysufitowe - sterowane
bezprzewodowo.
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Na parterze do nieodpłatnego użytku na potrzeby mieszkańców znajduje się sala konferencyjno-bankietowa z
dostępem do internetu oraz TV wraz z wyposażoną kuchnią oraz łazienką z wc. Można organizować tam wszelkie
spotkania rodzinne i towarzyskie.
W budynku na parterze znajduje się recepcja. Na terenie osiedla dostępny jest światłowód.
W niedalekiej przyszłości stacja metra Bemowo Ratusz.
--Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego--
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