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Do wynajęcia , przestronny , wykończony i w
pełni wyposażony w wysokim standardzie
apartament
, położonej w MAZOWIECKIE, Warszawa
Typ ogłoszenia: nieruchomosci
Rodzaj transakcji: Wynajem
Przedmiot ogłoszenia: mieszkanie
Lokalizacja: Mokotów, Warszawa, Woj. Mazowieckie
Cena: 2 900.00 zł
Powierzchnia: 43.00 m 2

Szczegóły
Do wynajęcia , przestronny , wykończony i w pełni wyposażony w wysokim standardzie apartament ,
usytuowany w dzielnicy biznesowej Warszawskiego Mokotowa. Budynek posiada wjazd oraz wejście
od ul. Cybernetyki oraz drugie wejście z recepcją i ochroną od ul. Wynalazek. Wewnątrz osiedla
znajduje się zadbany, dobrze zagospodarowany zielony dziedziniec . Apartament zaprojektowany i
przemyślany w każdym detalu. Na powierzchni 43 metrów mamy do dyspozycji hol z przestronną
szafą, łazienkę z pełną zabudową oraz wbudowanym radiem , obszerną kabinę prysznicową z
deszczownicą łącznie z termostatem, salon połączony z kuchnią w pełni wyposażony oraz sypialnia z
wygodnym łóżkiem ,szafą i szafeczkami nocnymi. W apartamencie wykorzystano materiały
najwyższej jakości, naturalny kamień, drewno, szkło, lustra oraz gres. W salonie mamy do dyspozycji
wygodną kanapę z możliwością spania, 46 calowy telewizor led marki SONY a także stoliki kawowe.
Mieszkanie jest widne, bardzo dobrze oświetlone z zastosowaniem wysokiej jakości opraw
oświetleniowych zaprojektowanych przez europejskich designerów oświetleniowych. Dopełnieniem
apartamentu jest pokaźna loggia na której można spokojnie wypocząć po ciężkim dniu pracy.
Dodatkowe informacje: Dostępne miejsce parkingowe w garażu podziemnym. Usługa sprzątania raz
w miesiącu wliczona w cenę. Mieszkanie dla osób niepalących. Koszt wynajmu: 2900 zł (wliczony
czynsz) + 200 zł (miejsce parkingowe) + opłaty licznikowe ponad zużycie zawarte w czynszu.

Kontakt kom.: +48 601 337 903

Luxurious, fully furnished apartment for rent. Located in a business district of Mokotów Warsaw.
One entrance in Cybernetyki street and the other one with the reception and security guard in
Wynalazek street. There is a green courtyard whithin the housing estate. The 43- square meterapartment comes with very high quality fixtures and fittings. A hall and a spacious wardrobe. Fully
equipped bathroom with an in-built radio. A big, modern shower unit including a head shower and a
thermostat. A spacious reception room with an open fully equipped kitchen. A double bedroom with
a comfortable bed, a wardrobe and bedside tables. All materials of the highest quality: natural stone,
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wood, glass and tiles. A comfortable couch, 46 inch SONY TV set and coffee tables. The apartment is
bright and very well lit. The property offers a quite big loggia.

For non –smokers. Parking space available in the underground garade. Cleaning service once a
month included in the rent. Rent ZL 2900 pm + ZL 200 parking place

Mobile: +48 601 337 903
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