Warszawa Praga-Północ
Mieszkanie na sprzedaż za 387 738 PLN
pow. 33,14 m2
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2020 r.

11 700 PLN/m2

Opis nieruchomości:

Dodatkowe informacje:

Szukasz mieszkania w najbardziej rozchwytywanej dzielnicy
ostatnich miesięcy ?
Praga Północ - przeżywa właśnie swój rozkwit :) ciągłe modernizacje,
renowacje, rewitalizacje sprawiają, że stare uliczki odżywają, stają się
piękne i warte uwagi.
mamy na sprzedaż jasne, przestronne mieszkanie z oknami do
samej ziemi :D
Mieszkanie znajduje się na kameralnej inwestycji w stylu
industrialnym, gdzie przeważa beton i cegła :)

Numer oferty:

FHN330825

Typ kuchni:

Zamykana bez okna

Balkon/taras:

Tak

Mieszkanie:
Dzięki doskonałemu rozkładowi, ergonomicznie zaprojektowanej
przestrzeni, na 33 mkw udało się zmieścić wszystko czego
potrzebujesz do wygodnego życia. Mieszkanie idealne singla, pary,
jako inwestycja.
Mieszkanie podzielone jest na 22 mkw salon, z którego można
wydzielić mała sypialnie i połączyć salon z kuchnią. Pierwotnie
kuchnia połączona jest z hollem i ma powierzchnie ok 7 mkw. Z hollu
jest wejście do ponad 4 mkw łazienki, gdzie wannę można zamienić
na prysznic typu walk-in. Do mieszkania przynależy balkon o
powierzchni ok 3 mkw.

Kontakt do doradcy:
Klaudia Jakubowska-Kowalska
tel.: 696 483 727
e-mail: klaudia.jakubowska@finthus.pl

Lokalizacja:
Wybierając mieszkanie na tej inwestycji już nie musisz martwić się o
komunikacje, zakupy ani rozrywkę.
W promieniu kilkuset metrów znajdują się liczne sklepy, piekarnie i
restauracje, a jeszcze bliżej budowana jest linia metra, przystanek
Szwedzka.
Jeżeli jesteś fanem sportu i koncertów ucieszy Cię fakt, że jedyne 2
km od Twojego nowego mieszkania zlokalizowany jest Stadion
Narodowy.
Komunikacja? Żaden problem!

FintHus Nieruchomości
tel. 500 428 448,
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Jeżeli poruszasz się samochodem, w zaledwie 20 minut dotrzesz do
ścisłego centrum.
Oferowane mieszkanie dostępne na początku 2020 roku !
Podwyższony standard deweloperski pozwoli Ci na dowolną, własną
aranżacje całego mieszkania, tak abyś czuł się w nim wyjątkowo.
Rozkład pozwoli Ci na "wyczarowanie" przepięknej perełki na mapie
Warszawy. Możesz zamienić mieszkanie na wyjątkowy loft, który
podkreślą piękne metalowe dodatki lub luksusowy apartament w
stylu glamour. Na pewno piękną aranżację docenią także Twoi bliscy
i znajomi.
Jeżeli nie jesteś przekonany czy to właśnie Twój wymarzony rozkład,
nic straconego!
Skontaktuj się z nami! W ofercie posiadamy wiele innych mieszkań.
Nie pobieramy prowizji od kupującego w przypadku mieszkań z
rynku pierwotnego!
Przeznacz zaoszczędzone środki na dobry sprzęt RTV/AGD.
Nie masz pomysłu na urządzenie wnętrza? Przeraża Cię proces
kredytowy?
Dla nas to nie problem... Współpracujemy z doświadczonymi
architektami oraz doradcami ﬁnansowymi. Pozwól aby nasz team
zajął się wszystkim od A do Z.
Mieszkanie bez prowizji oraz podatku PCC !
Do mieszkania dobór materiałów oraz wizualizacja łazienki
gratis!

Galeria zdjęć:

FintHus Nieruchomości
tel. 500 428 448,
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Zobacz galerię online:
KLIKNIJ
LUB
ZESKANUJ

FintHus Nieruchomości
tel. 500 428 448,

Zobacz na interaktywnej mapie:
KLIKNIJ
LUB
ZESKANUJ
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