Warszawa Mokotów Górny, ul. Jarosława Dąbrowskiego
Mieszkanie na sprzedaż za 500 000 PLN
pow. 41 m2

2 pokoje

piętro 11 z 11

1968 r.

12 195 PLN/m2

Opis:
Dwupokojowe mieszkanie , bardzo gustownie i nowocześnie urządzone, po generalnym remoncie - pokój dzienny
połączony z kuchnią i sypialnia, w samym sercu warszawskiej dzielnicy Mokotów w pobliżu stacji metra Racławicka.
Mieszkanie na 11 piętrze budynku przy ulicy Dąbrowskiego/róg Łowickiej z ładnym widokiem na miasto. W budynku
domofon, nowe winda. Jest internet bezprzewodowy i telewizja kablowa. Bardzo dobra komunikacja miejska -10 min
pieszo od stacji metra Stacja Racławicka, w pobliżu również linie tramwajowe i autobusowe. W pobliżu znajduje się
szpital MSWiA oraz całodobowe centrum medyczne Luxmed. W odległości 2,5 km centrum handlowe Galeria
Mokotów oraz centrum biznesowe Domaniewska.
Znakomita inwestycja na wynajem krótkoterminowy
Wyposażenie

kuchnia: płyta gazowa, piekarnik , mikrofalówka, lodówka, zmywarka Bosh
łazienka: kabina prysznicowa, wc, umywalka, pralka Electrolux
sypialnia: Łóżko dwuosobowe 160x200, szafka nocna, szafa, 2 komody, lampka nocna, balkon
salon: rozkładana sofa 160x200, szafka, stoliki kawowe, , stół i 4 krzesła, , telewizor LCD Philips Ambilight
przedpokój: szafy wnękowe, szafka wisząca , szafy z drzwiami przesuwnymi

Kontakt do agenta:
Piotr Baranowski, tel.: 733743999,
e-mail: piotr.baranowski@axton.pl

AXTON Nieruchomości
Świętokrzyska 20 , 00-002 Warszawa
Strona 1

Oraz: Internet-wi-fi oraz LAN, Telewizja Kablowa, żelazko, deska do prasowania, suszarka do bielizny, odkurzacz,
komplet naczyń kuchennych i sztućców.
Serwis zawiera komplet pościeli i ręczników
Apartament na Mokotowie idealny na pobyty biznesowe jak i turystyczne. W pobliżu szkoła i przedszkole brytyjskie,
oraz Centrum Kultury Łowicka. Ze względu na bliskość metra bardzo dobrze skomunikowany z resztą miasta. W
pobliżu apteka, sklep spożywczy, cukiernia, kawiarnia.
--Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego--

Dodatkowe informacje:
Numer oferty:

AX006703

Typ budynku:

Blok mieszkalny

Stan prawny:

spół. własn. prawo do lokalu z KW

Jasna kuchnia:

Tak

Balkon:

Tak

Piwnica:

Tak

Czynsz:

440 PLN
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