Warszawa, Śródmieście - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 620000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko

Mirosław Gacuta

Telefon

22 6663060

Telefon komórkowy

601274908
biuro@mginterhome.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty

Warszawa, Śródmieście,

Opis
Okazyjne mieszkanie 2 pokojowe w super lokalizacji, w Centrum Warszawy,
niedaleko placu Bankowego i stacji Ratusz I linii metra; lokalizacja między dawnym
kinem FEMINA a ul.ORLĄ; mieszkanie na drugim piętrze; dwustronne; okna nowego
typu na północną i południową stronę; pokoje z wejściem niezależnym z ppokoju;
jeden pokój 18m2 i balkon od strony podwórka; kuchnia oddzielna - 10m2 i drugi
pokój 14m2 od strony ulicy Al.Solidarności; na podłogach: w pokojach - parkiet, w
łazience i przedpokoju - terakota, kameralna i czysta klatka schodowa, liczniki na
media; nowe grzejniki; wysokość pomieszczeń mieszkania 2,8m; wejście do klatki
schodowej od podwórza. Blok z windą, piwnica i domofon. Aktualnie trwa najem
tego mieszkania i jest możliwość kupienia lokalu z najemcą. Wolne od 01.09.2019r.
Zawodowo za ofertę odpowiedzialny jest pośrednik Mirosław Gacuta nr licencji 5355

Lokalizacja

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na
podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od
właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty
określonej w art. 66 i następnych K.C.

Śródmieście, al.
Solidarności

Rodzaj budynku
Pow. całkowita [m2]

niski budynek
51,25 m²

Powierzchnia użytkowa
51,25 m²
[m2]
Piętro

Nota prawna

MGI-MS-52

Ilość pokoi
Cena
Cena/m2

3p
2
620 000 PLN
12097.56 PLN

Nieruchomość
Standard
Opłaty wg liczników
Ilość pięter w budynku
Technologia budowlana
Stan lokalu

woda, prąd, gaz
5
cegła stara
bardzo dobry
Odrębna własność

Stan prawny
lokalu
Okna
Balkon
Ilość balkonów

PCV
średni
1

Powierzchnia
5,00 m²
balkonów/tarasów
Winda
Ilość wind

Pomieszczenia

tak
1

Ilość pokoi

2

Wysokość pomieszczeń

2,8000 m

Powierzchnia pokoi

14,18 m²

Podłogi pokoi

parkiet
umeblowana i

Typ kuchni
wyposażona
Rodzaj kuchni

oddzielna widna

Powierzchnia kuchni

10,00 m²

Podłoga kuchni

terakota

Typ łazienki
Ilość łazienek

razem z wc
1

Glazura łazienki

glazura

Podłoga łazienki

terakota

Ilość przedpokoi

1

