Warszawa Wola, ul. Obozowa
Mieszkanie na wynajem za 7 800 PLN
pow. 115 m2

4 pokoje

piętro 6 z 6

2018 r.

67,83 PLN/m2

Opis:
*English version below*
Penthouse na ostatnim 6 piętrze inwestycji Wola Libre. Nowy, świeżo wykończony i jeszcze nigdy nie zamieszkały. 3
sypialnie, w tym jedna z własną łazienką oraz olbrzymi 2 poziomowy taras na dachu.
Salon 48m2 z otwartą kuchnią. Sprzęt AGD to m.in. zmywarka, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, płyta indukcyjna z
okapem oraz lodówka i zamrażarka.
Master bedroom z własną łazienką z wanną. Druga łazienka z kabiną prysznicową.
Masz swoje meble? Część lub całość umeblowania może zostać usunięta.
Zwierzęta domowe są akceptowane.
Miejsca parkingowe w garażu podziemnym płatne dodatkowo 200 zł/mc.
W pobliżu:

Kontakt do agenta:
Ewa Mirowska, tel.: 733 777 032,
e-mail: ewa@eksperci.pro
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biurowce Warsaw Spire, Prime Corporate Center, Ceneration Park, Prosta Tower
centra handlowe: Galeria Arkadia, Wola Park, Klif.
kilka miejskich parków w tym Park Moczydło i Lasek na Kole oraz liczne ścieżki rowerowe
50 m od budynku przystanek MŁYNÓW 02: autobusy 103, 136, N45 i N95 oraz tramwaje 20, 23, 24

W tym budynku oferujemy również mieszkania 2 i 3 pokojowe.
Zadzwoń i umów się na prezentację!
Informacje dodatkowe:
- w cenę wliczono opłaty administracyjne
- Najemca dodatkowo pokrywa tylko koszty mediów: woda i prąd
- najem na minimum 12 miesięcy
- kaucja 1 mc czynsz
_________________
Top floor Penthouse at Wola Libre apartments. New, freshly finished, first time on the market. 3 bedrooms, including
a master bedroom with private bathroom and a vast 2-level roof terrace.
A living room (42 sq m) with kitchen with a balcony. Household appliances include dishwasher, oven, microwave,
induction hob with extractor hood, fridge and freezer.
Master bedroom with its own bathroom with a bathtub. A second bathroom with a shower.
Do you have own furniture? Some or all of the furniture can be removed.
Pets are welcome.
Parking spaces in the underground garage cost extra PLN 200 / month.
Neighborhood:

office buildings: Warsaw Spire Prime Corporate Center, Ceneration Park, Prosta Tower
shopping centers: Galeria Arkadia, Wola Park, Klif
a few city parks, including Moczydło Park and Lasek na Kole, as well as numerous bicycle paths
public transport stops MŁYNÓW 02: buses 103, 136, N45 and N95 as well as trams 20, 23, 24
Our offer in this building includes apartments with a garden and larger ones up to 3 bedrooms.
Call and set up an appointment!
Additional information:
- administrative fees are included
- the tenant covers only utilities extra: water and electricity
- a minimum of 12 months' rental
- deposit 1 moth rent
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Dodatkowe informacje:
Numer oferty:

PRO418922

Rodzaj budynku:

Apartamentowiec

Stan prawny:

własność

Jasna kuchnia:

Tak

Miejsca parkingowe
podziemne:

Tak (miejsc: 1)
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