Warszawa Śródmieście, ul. Nowy Świat
Mieszkanie na wynajem za 6 000 PLN
pow. 83 m2

3 pokoje

piętro 1 z 3

1950 r.

72,29 PLN/m2

Opis:
Eleganckie, utrzymane w klasycznym stylu i podwyższonym standardzie mieszkanie w reprezentacyjnej lokalizacji. I
piętro frontowej kamienicy przy ul. Nowy Świat. Wysokość do sufitu blisko 4 metry. Może być wynajęte umeblowane
lub bez mebli. Na cele mieszkalne lub biurowe.
Salon 30 m2. Obok pokój 18 m2, który choć ma niezależne własne wejście, to dodatkowo można go połączyć z
salonem podwójnymi drzwiami. Sypialnia master bedroom (12 m2) z łazienką z oknem 5 m2 (wanna i WC). Przy
przedpokoju druga łazienka 3 m2 (prysznic i WC).
Kuchnia 3 m2 z bardzo dużą ilością szafek i zmywarką. Garderoba jest osobnym pomieszczeniem z drzwiami.
Do dyspozycji najemcy miejsce postojowe na wewnętrznym dziedzińcu kamienicy oraz piwnica.
Metro stacja Nowy Świat / Uniwersytet.
Informacje dodatkowe:
- Najemca na cele mieszkalne dodatkowo płaci tylko za media wg. faktycznego zużycia: prąd i woda.
- W przypadku wynajęcia na działalność gospodarczą doliczony zostanie VAT (będą wystawiane faktury) oraz czynsz
administracyjny w wysokości 850 zł
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- Najem na minimum 12 miesięcy
- Kaucja 1 mc czynsz
______
Elegant 2 bedroom apartment at Nowy Świat street. Nearly 4 meters height. Excellent light exposure - windows on
both building sides. The apartment can be rented with furniture or empty. Available both for residential or office
purposes.
The biggest room (30 m2) has double doors to another one (18 m2). Third room (12 m2) has private bathroom (5
m2) with window - bathtub and toilet. The main bathroom with the hallway entrance - shower and toilet.
The kitchen is 3 m2 with lots of cabinets equipped among others with a dishwasher. A separate walk-in closet.
The price includes a parking space in the building's inner yard and a basement.
Metro station Nowy Świat / Uniwersytet.
Minimum lease period 12 months. Deposit 1 month rent.

Dodatkowe informacje:
Numer oferty:

AK587548

Rodzaj budynku:

Historyczny/Zabytkowy

Jasna kuchnia:

Tak

Miejsca parkingowe
naziemne:
Piwnica:

Tak (miejsc: 1)
Tak
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