HIGH STREET NIERUCHOMOŚCI
Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa
tel. fax.
e-mail:biuro@highstreetnieruchomosci.pl
www.highstreetnieruchomosci.pl

Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

HSN-MW-61

Standard

5

Rodzaj

wynajem

Opłaty wg liczników

CO, prąd, woda

Lokalizacja

Warszawa

Rodzaj mieszkania

jednopoziomowe

Dzielnica

Praga-Południe

Stan lokalu

po generalnym remoncie

Rejon

Gocławek

Okna

nowe PCV

Ulica

Komorska

Instalacje

nowe

Rodzaj budynku

blok

Balkon

jest

Ilość pokoi

1

Ilość balkonów

1

Pow. całkowita [m2]

32.00 m²

Powierzchnia działki [m2]

0.00

Piętro

1p

Ilość pięter w budynku

7

Cena/m2

62.50

Status

aktualna

Imię i nazwisko

D.Markiewicz

Telefon

734 105 999

E-mail

dm@highstreetnieruchomosci.pl

Opis
Parking strzeżony (odległość w
metrach)

100,00

Plac zabaw

tak

Woda

miejska

Dojazd

asfalt

Ogrzewanie

miejskie

Alarm

nie

Winda

tak

Ilość wind

1

Usytuowanie

środkowe

Drzwi antywłamaniowe

tak

Ilość kondygnacji

7

KAWALERKA Z DUŻYM BALKONEM W
OKOLICACH CH PROMENADY
PLAC SZEMBEKA
Przy ulicy Komorskiej przy Placu Szembeka, ładna kawalerka , w
pełni wyposażona ( meble dodatkowe do uzgodnienia ) Mieszkanie o
powierzchni 32 m2 składa się z pokoju z wyjściem na dość duży
balkon ( na ulicę Bełżecką) oraz kuchni w aneksie , ładnej w pełni
nowej łazienki z WC i przedpokoju z szafkami i szafą.
Mieszkanie jest wyposażone w zabudowę kuchenną ( lodówka,płyta
elektryczna, piekarnik ), posiada bardzo gustowne 3 szafy zrobione
na wymiar ,wyposażoną łazienkę ( prysznic, pralka , umywalka) .
Okna nowe drewniane, i antywłamaniowe drzwi wejściowe.
Dogodna lokalizacja, autobusy, tramwaje, park, CH Promenada,
Media Markt, ( ul. Ostrobramska ).Plac Szembeka
Koszt wynajmu: 2000 zł plus opłaty eksploatacyjne ( prąd, woda,
CO ) + jednorazowa kaucja
Jako Agencja Pośrednictwa pobieramy prowizję
Wszelkie informacje zamieszczone w niniejszej ofercie (w tym plany, rysunki, wizualizacje i
ceny), nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego tj. art.(Oferta) oraz art. 1
(Oferta złożona w postaci elektronicznej) Kodeksu cywilnego.
Ubezpieczenie OC Pośrednika w PZU S.A.
High Street Nieruchomości , siedzibą w (02 – 672 ) Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 47 lokal
10, jako administrator danych osobowych, informują Państwa ( Panią i/lub Pana ), iż, podanie
przez Państwa ( Panią i/lub Pana ) danych jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu
świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przez High Street Nieruchomości. –
zaznaczamy iż posiadają Państwo ( Pani i/lub Pan ) prawo dostępu do treści swoich danych jak i
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Dane te mogą być udostępniane przez High Street Nieruchomości, podmiotom upoważnionym do
uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.). Podane dane będą przetwarzane na

Pomieszczenia
Ilość pokoi

1

Wysokość pomieszczeń

0,00

Zdjęcia

podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania danych wynoszący on 5 lat
licząc od zakończenia umowy ( w drodze : wygaśnięcia, rozwiązania, anulowania itp.) oraz w
czasie obowiązywania zawartej umowy. Macie Państwo ( Pani i/lub Pan ) prawo wniesienia
skargi do GIODO gdy uznacie Państwo ( Pani i/lub Pan ) , iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Państwa ( Pani i/lub Pana ) narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.
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