
Warszawa Wilanów
ul. Kazachska

Mieszkanie na sprzedaż
za 1 131 000 PLN

pow. 73 m 2 pokoje piętro 3 z 3 2016 r.

15 493,15 PLN/m

2

2

Opis nieruchomości:

*Apartament

Liczy on 73 m2 i składa się z 2 pokoi, choć pierwotny plan zakładał 3 pokojowy układ. Został on poświęcony na rzecz
oddzielnej kuchni. 
Ponadto na całość składają się łazienka z oknem oraz oddzielna toaleta. W razie potrzeby jest możliwość łatwego powrotu
do koncepcji składającej się z trzech pokoi. 

Wyposażony przy użyciu świetnej jakości mebli, jak i elementów trwałych takich jak dębowa deska podłogowa. W salonie
znajdziemy także piękną drewnianą bibliotekę, drewniany komplet połączony z szafką telewizyjną czy zestaw mebli Kler, na
który składają się dwa fotele oraz rozkładana kanapa. 

W kuchni znajdują się meble wyprodukowane na wymiar w zabudowie kuchennej w idealnym stanie, z drewnianym
blatem oraz sprzętem AGD w zabudowie marek takich jak Liebherr czy AEG. Ponadto w kuchni znajduje się duże okno, a
także stół. 

Drugi pokój został wyposażony na potrzeby właścicieli w dwa duże komplety biurek oraz bardzo duży kompleks szaf.
Druga bardzo obszerna szafa znajduje się w korytarzu. 

Łazienka również posiada okno, wyposażona jest ponadto w sporą narożną wannę. Dzięki kolejnym miejscom do
przechowywania z łatwością można utrzymać porządek także w łazience. Na koniec oddzielna toaleta, gdzie znajduje się
także pralka, a dla potrzebujących jest również miejsce na umiejscowienie tam suszarki. Umywalki w obu łazienkach
osadzone w jasnych, kamiennych blatach. 

Dzięki takiemu układowi mieszkanie może się pochwalić ekspozycją na trzy strony świata. W salonie strona południowa i
wschodnia, w sypialni wschodnia oraz północna i północna także w łazience. Drewniane okna w całym mieszkaniu są
wyposażone ponadto solidne rolety. 

▪️Lokalizacja

Jak wskazuje sama nazwa inwestycji, osiedle znajduje się w centrum wszelkich udogodnień oferowanych przez Miasteczko
Wilanów. 
Około 200 metrów do przystanków autobusowych. Błyskawiczny dojazd na Południową Obwodnicę Warszawy. 
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W zasięgu kilkunastu minut rowerem znajduje się Las Kabacki, czy Park Kultury w Powsinie - idealne miejsce na letnie
weekendy w otoczeniu cudownej przyrody. Ponadto, w pobliżu żłobek, Szkoła Podstawowa czy Szkoła Brytyjska. Co warto
nadmienić, lokalizacja pozwala na łatwy dojazd do znanej American School of Warsaw w Bielawie. 

▪️Warunki nabycia

Cena nieruchomości - 1 131 000 zł
Miejsce postojowe - 40 000 zł
Pomieszczenie gospodarcze 7 m2 - 30 000 zł
Czynsz administracyjny około 790 zł

Serdecznie zapraszam na prezentację tego mieszkania.
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Galeria zdjęć:

Dodatkowe informacje:

Numer oferty: 3496439052

Stan prawny: własność

Umeblowanie: Tak

Sprzęt AGD: Tak

Typ kuchni: Z oknem

Balkon/taras: Tak

Miejsce postojowe: Tak

Typ miejsca postojowego: podziemne

Czynsz: 899 PLN

Kontakt do doradcy:

Katarzyna Sieczko

tel.: 570 909 939

katarzyna@residea.pl
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