606 262 888
+48 85 744 66 10

Mieszkanie

Sprzedaż

957 000.00 PLN

biuro@werelfox.pl

Warszawa, Cybernetyki, Mokotów
Pow: 58m2 ilość pomieszczeń:

Rok budowy

2020

Ilość pięter w budynku

7

Województwo

Mazowieckie

Piętro

VI

Forma własności

Własność

Standard

Wysoki

Stan mieszkania

Wykończone w nowoczesnym stylu, zadbane, czyste

Otoczenie

pełna infrastruktura miejska

Środki komunikacji miejskiej

autobus, tramwaj, metro

Parking

Tak

Balkon

Tak

Winda

Tak

Przedstawiamy nowoczesny, w pełni umeblowany i wyposażony, wysokiej klasy
apartament, położony na VI piętrze wieżowca z 2020 roku na osiedlu Mokotów, przy ul.
Cybernetyki w Warszawie.
Na powierzchni całkowitej 58 m2:
- salon z aneksem kuchennym - 20,51 m2
- sypialnia I - 13,91 m2
- sypialnia II - 10,27 m2
- przedpokój- 6,26 m2
- łazienka - 4,64 m2
- WC - 1,76 m2
- balkon
Apartament posiada wysokiej klasy oświetlenie z energooszczędnym źródłem oświetlenia
we wszystkich pomieszczeniach. Parkiet wykonany z deski dębowej lakier-półmat, zaś w
salonie ułożony jest z jodły francuskiej. Parkiet stanowi deska dębowa lakier półmat, zaś w
salonie jodła francuska.
W przedpokoju znajduje się lustro na całej ścianie z ukrytymi w niej drzwiami do łazienki
oraz szafą w zabudowie.
W sypialniach i salonie na ścianach dekoracyjnych umieszczone wysokiej klasy tapety
urban luster, glint i spire. Stylowe sypialnie posiadają zabudowane szafy na jednej ze
ścian. W dużej sypialni usytuowane jest łóżko KLER Baletto o wielkości 180 cm oraz szafki
nocne po obu stronach. Na ścianie umieszczone jest duże lustro. Mała sypialnia posiada
łóżko ze skrzynią o wielkości 160 cm oraz szafki nocne po obu stronach.
Nowoczesna łazienka z przeszklonym prysznicem , z odpływem liniowym i deszczownicą
GROHE. Pralka oraz suszarka firmy BOSH umieszczona w zabudowie. Szafka
umywalkowa z blatem granitowym oraz umywalką Villeroy&Bosch dodają pomieszczeniu
elegancji. W mieszkaniu znajduje się dodatkowe WC dla gości (umywalka, sedes firmy
Villeroy&Bosh, bateria i akcesoria firmy GROHE).
Salon z jadalnią i kuchnią stanowi otwartą przestrzeń. Gustowne meble idealnie
wpasowują się w nowoczesny styl wnętrza. Salon wyposażony w dużą brązową kanapę,
przeszklony stolik kawowy ze złotymi zdobieniami oraz szafkę rtv. Znajdujący się w jadalni
stół jadalniany wykonany jest z litego dębu, delikatnie szczotkowany z czterema krzesłami

w czarnym kolorze. Kuchnia robiona na wymiar, wykończona w wysokim standardzie z
materiałów najwyższej jakości (granitowy blat). Fronty drewnopodobne wykonane z mdf
wilgocioodpornego, malowane. Zlew z baterią, z wysuwaną wylewką. W zabudowie
mieszczą się sprzęty kuchenne takie jak piekarnik, płyta indukcyjna, okap, zmywarka,
chłodziarko zamrażarka firmy BOSH.
Do mieszkania przynależą dwa miejsca postojowe w garażu podziemnym w cenie 35 000
zł.
W pobliżu znajduje się wiele sklepów wielobranżowych, a także przystanki komunikacji
miejskiej co zapewni możliwość komunikacji do pozostałych części miasta.
Cena za m2: 16 000 zł
Cena: 957 000,00 zł
Zapraszamy do kontaktu!
Tel: 500 043 903
Gwarancja bezpieczeństwa - nasze transakcje są ubezpieczone; numer licencji pośrednika
w obrocie nieruchomościami 4277.
Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i winny być traktowane jako
zaproszenie do zawarcia umowy. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 KC
oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Informacje umieszczone w ofertach przekazywane są przez właścicieli nieruchomości i
mogą ulegać zmianom. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie oferty były aktualne i
odpowiadały stanowi rzeczywistemu.
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