Warszawa Wola, ul. Marcina Kasprzaka
Mieszkanie na sprzedaż za 399 525 PLN
pow. 38,05 m2

1 pokój

piętro 4 z 27

2021 r.

10 500 PLN/m2

Opis nieruchomości:

Dodatkowe informacje:

Kup mieszkanie pod inwestycje! Ostatnia szansa!

Numer oferty:

542160

Apartamentowiec zlokalizowany na Bliskiej Woli - jednej z bardziej
atrakcyjnych dzielnic Warszawy, ze względu na położenie.
Powstający budynek to jeden z najwyższych i najbardziej
spektakularnych obiektów w mieście.

Typ budynku:

Apartamentowiec

Ogrzewanie:

CO miejskie

Winda:

Tak

Balkon/taras:

Tak

Miejsce postojowe:

Tak

Typ miejsca
postojowego:

podziemne

Budynek charakteryzuje nowoczesna architektura oraz podniebna
wysokość, która pozwoli na podziwianie panoramy miasta - 27
kondygnacji
nadziemnych. Do sprzedaży kawalerka o
powierzchni 38,05m2, ulokowana na 4 piętrze.
W skład mieszkania wchodzi:
* Salon z aneksem kuchennym,
* łazienka,

Kontakt do doradcy:

* hol,

Katarzyna Kubiszyn

* balkon.

tel.: 500 221 347

Możliwość dokupienia miejsca parkingowego w garażu podziemnym
(4 kondygnacje podziemne) oraz komórki lokatorskiej. Dostępne
także boksy w halach garażowych oraz parking dla rowerów.

e-mail: katarzyna.kubiszyn@swojkwadrat.p

l

Mieszkania usytuowane na wyższych piętrach, wyposażone zostaną
w praktyczne,przeszklone balkony. Zarówno osiedle jak i budynek
przystosowany
dla
osób
niepełnosprawnych.
Nad
bezpieczeństwem mieszkańców czuwać będzie całodobowa
ochrona.
Dodatkowo - wideodomofon, klimatyzacja w całym budynku,
instalacja internetowa oraz instalacja TV, cichobieżne windy.
LOKALIZACJA
Bardzo dobry dojazd do każdej części miasta. Nieopodal metro (M2)
oraz dworzec Zachodni. W pobliżu - szpital, stacja benzynowa, park,
szkoła, supermarket.

Swój Kwadrat
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Do dyspozycji mieszkańców m.in. recepcja, pralnia samoobsługowa
oraz klub ﬁtness & SPA. Na terenie osiedla znajdować się będzie
Central Park z boiskiem do gry w piłkę a także park fontann.
Dostępne będą również lokale handlowo- usługowe, mieszczące się
na parterze.
Zapraszamy!
Zakup bez 2% podatku PCC oraz bez prowizji!
Dostępne mieszkania 1,2,3,4 pokojowe.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego.

Galeria zdjęć:

Swój Kwadrat
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Swój Kwadrat
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Swój Kwadrat
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Zobacz galerię online:
KLIKNIJ
LUB
ZESKANUJ

Swój Kwadrat

Zobacz na interaktywnej mapie:
KLIKNIJ
LUB
ZESKANUJ
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