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-MS-152

Standard

5

Rodzaj

sprzedaż

Opłaty wg liczników

CO, prąd, woda

Lokalizacja

Warszawa

Rodzaj mieszkania

jednopoziomowe

Dzielnica

Mokotów

Stan lokalu

bardzo dobry

Ulica

Bergamotki

Mies. czynsz admin.

400

Rodzaj budynku

apartamentowiec

Okna

drewniane

Ilość pokoi

2

Instalacje

nowe

Pow. całkowita [m2]

38.00 m²

Balkon

jest

Piętro

2p

Ilość balkonów

1

Ilość pięter w budynku

2

Powierzchnia działki [m2]

0.00

Cena

456000.00 PLN

Rok budowy

2018

Cena/m2

12000.00

Status

aktualna

Imię i nazwisko

D.Markiewicz

Telefon
E-mail

734 105 999
dm@highstreetnieruchomosci.pl

Opis

Pomieszczenia
Ilość pokoi

2

Wysokość pomieszczeń

3

Podłogi pokoi

panele

Typ kuchni

aneks kuchenny

Rodzaj kuchni

aneks kuchenny - połączony z
salonem
nowa

Plac zabaw

tak

Widok

park/skwer

Typ łazienki

Woda

tak - miejska

Zdjęcia

Dojazd

asfalt

Otoczenie

park

Ogrzewanie

miejskie

Alarm

tak

Winda

tak

Ilość wind

1

Powierzchnia
balkonów/tarasów

9,2600

Usytuowanie

jednostronne

Drzwi antywłamaniowe

tak

Ilość kondygnacji

2

ŁADNE NOWE MIESZKANIE 2 POKOJOWE 2
GARAŻE WIDOK NA PARK 2ha
DUŻY BALKON
Nowe w niskim z windą 2 - piętrowym ładnie wykończonym
nowym budynku ( 2018 rok ) w inwestycji " Green Mokotów " przy
ul. Bergamotki przy Aleja Wilanowska / Sikorskiego mieszkanie 2
pokojowe o powierzchni 38 m2 z dużym balkonem ( 9,26 m2 ) , 2
miejsca postojowe + komórka lokatorska.
Mieszkanie składa się z pokoju ( 20,78 m2 ) z wyjściem na balkon
drzwiami balkonowymi z kuchnią w aneksie ( zmywarka, piekarnik,
płyta elektryczna, lodówka ) + sypialnia ( 10,48 m2 ) + łazienka z
WC ( 4,30 m2 ) ,( prysznic, pralka ). Mieszkanie jest nowe
wyposażone. Klimatyzacja. Budynek monitorowany i strzeżony (ochrona, kamery ) Do mieszkania przynależą: 2 miejsca postojowe
w garażu podziemnym . ( płatne ) i komórka lokatorska ( płatna )
Okna nowe drewniane i antywłamaniowe drzwi wejściowe.
Dogodna lokalizacja, autobusy, park, blisko METRO
Cena 456 000 zł + garaż ( podwójna platforma = 50 tys ) +
komórka lokatorska = 15 tys
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
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 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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