Warszawa Mokotów, ul. Bluszczańska
Mieszkanie na wynajem za 4 000 PLN
pow. 72,50 m2

3 pokoje

piętro 1 z 4

2010 r.

55,17 PLN/m2

Opis:
*English version below*
Wykończony w wysokim standardzie apartament z pięknym widokiem na drzewa. Dębowe drewno na podłodze,
duńska kuchnia, włoskie oświetlenie.
Funkcjonalny rozkład to zasługa indywidualnego projektu architekta wnętrz. Dzięki temu np. przy drzwiach
wejściowych powstała osobna, wygodna garderoba. Znajdują się tu nie tylko liczne półki i miejsca na wieszaki ale też
pralko - suszarka.
W łazience oprócz systemu stereo zwraca uwagę przestronny prysznic i sporo szafek na kosmetyki.
Salon z dyskretnie oddzielonym aneksem kuchennym doświetlony jest z dwóch stron świata. Z balkonu rozpościera
się rzadki w Warszawie widok na przestrzeń i zieleń.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tego mieszkania osobiście!
Miejsce garażowe płatne dodatkowo 250 zł miesięcznie.
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Informacje dodatkowe:
- w cenę wliczono opłaty administracyjne
- Najemca dodatkowo pokrywa tylko koszty mediów: woda i prąd
- umowa na minimum 12 miesięcy
- kaucja 2 x czynsz
___

High standard interiors with a rare in Warsaw beautiful view of greenery and trees. Oak wood flooring, Danish
kitchen, Italian lighting.
Individually designed interior project assured functionality. For example there is a separate, comfortable wardrobe
next to the entrance. There are not only numerous shelves and places for hangers, but also a washer-dryer installed.
A spacious shower, many cabinets for cosmetics and a stereo system provide comfort in the bathroom.
The living room with discreetly separated kitchenette is illuminated from two sides of the world. From the balcony
there is a view of space and greenery.
We cordially invite you to view this apartment in person!
Garage space additionally PLN 250 per month.
Additional information:
- administrative fees are included in the price
- The tenant additionally covers only utilities costs: water and electricity
- contract for a minimum of 12 months
- deposit 2 months rent

Dodatkowe informacje:
Numer oferty:

PRO445941

Stan prawny:

własność

Jasna kuchnia:

Tak

Balkon:

Tak

Garaż:

Tak (miejsc: 1)

Parking podziemny:

Tak (miejsc: 1)
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