LOKUMDOM
ul. Grójecka 130/51, 02-383 Warszawa
600 874 168
biuro@lokumdom.pl

Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

LMD-MW-664

Standard

5

Rodzaj

wynajem

Rodzaj mieszkania

jednopoziomowe

Lokalizacja

Warszawa

Stan lokalu

wysoki standard

Dzielnica

Śródmieście

Mies. czynsz admin.

1400

Ulica

Łucka

Balkon

jest

Rodzaj budynku

apartamentowiec

Powierzchnia działki [m2]

0.00

Ilość pokoi

4

Rok budowy

1990

Pow. całkowita [m2]

115.00 m²

Piętro

4p

Ilość pięter w budynku

8

Cena/m2

34.78

Status

aktualna

Imię i nazwisko

Bożena Adamczyk

Telefon

600 874 168

E-mail

adamczyk@lokumdom.pl

Opis
Plac zabaw

nie

Alarm

nie

Winda

tak

Drzwi antywłamaniowe

nie

Ilość kondygnacji

8

Do wynajęcia przestronny 115- metrowy apartament z garażem
podziemnym.
Rozkład:
- salon- z kinem domowym i biokominkiem,
- kuchnia z jadalnią- duża, bardzo funkcjonalna, w pełni wyposażona
w wysokiej klasy sprzed AGD,
- 3 sypialnie- ( 2 nadające się dowolnie na gabinet czy pokój
gościnny) wyposażone w duże szafy wnękowe zapewnią wygodę i
funkcjonalność,
Sypialnia główna dodatkowo posiada oddzielną garderobę a ledowy
kominek elektryczny zadba o odpowiedni nastrój.
- 2 łazienki,
Łazienka główna bardzo duża, z oknem, klimatyczna z dużą wanną.
Całe mieszkanie posiada bardzo rozbudowane praktyczne oświetlenie
ledowe.
Mieszkanie posiada balkon i miejsce postojowe w garażu
podziemnym.
Budynek monitorowany z ochroną. W budynku restauracje, pralnia,
salon fryzjerski, salon kosmetyczny, salon masażu, przychodnia
lekarska, żabka, biedronka i wile innych. W pobliżu liczne szkoły,
biura, restauracje, basen, sklepy, stacja benzynowa, metro. W
bezpośrednim sąsiedztwie ( 30 m ) Platinium Tower, hotelu Hillton z
najlepszą w Warszawie siłownią i Casynem.
Bezpośrednie sąsiedztwo z Worsow Tower jak również stacją metra
wszystko to sprawia že mieszkanie jest położone w idealnym ścisłym
centrum logistycznym Warszawy.
Do kosztu najmu dochodzi wysokość czynszu 1400zl zawierająca już w
sobie prognozowe opłaty za wodę, ogrzewanie, śmieci.
Garaż dodatków płatny 200zl.

Mapa

Pomieszczenia
Ilość pokoi

4

Wyposażenie kuchni

lodówka, pralka, zmywarka

Wyposażenie łazienki

wanna

Zdjęcia
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