
KARTA LOKALU NR 9

1 Lokalizacja
2 Powierzchnia użytkowa
3 Rodzaj lokalu
4 Obiekt nowoczesny apartamentowiec (4-piętrowy)
5 Piętro
6 Winda
7 Ekspozycja
8 Klimatyzacja
9 Balkon/taras/loggia

10 Stan techniczny
11 Standard
12 Wysokość pomieszczeń

13 Przeznaczenie
14 Wyposażenie

15 Osiedle/budynek
16 Garaż/parking

LULAP Iwona Klęczaj                                                                       
tel. 503 177 852      e-mail: iwona@lulap.com.pl

lokal mieszkalny z przeznaczeniem na wynajem 
długoterminowy

nowoczesny, kameralny apartamentowiec (4-piętrowy) 
na strzeżonym osiedlu Marina Mokotów

pełne wyposażenie

2,90 m

Dane podstawowe

2
tak
północno-wschodnia (widok na ul. Przejazd oraz ogród)

tak, loggia 12 m2
bardzo dobry
wysoki

przeznaczenie lokalu: 
wynajem długoterminowy

Warszawa, ul. Rejsu 2 (os. Marina Mokotów)

2-pokojowe (salon, kuchnia, sypialnia, hol, łazienka)
50 m2

tak

nie



1 Lokalizacja

Lotnisko Okęcie 5 km
Pałac Kultury i Nauki 6 km
Rynek Starego Miasta 8 km
Stadion Narodowy 10 km

2 Powierzchnia użytkowa

Dane szczegółowe
Warszawa, ul. Rejsu 2 (os. Marina Mokotów)
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50,00 m2



3 Rodzaj lokalu

Rzut lokalu:

mieszkanie 2-pokojowe (salon, kuchnia, sypialnia, hol, 
łazienka)
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4 Obiekt nowoczesny apartamentowiec (4-piętrowy)
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nowoczesny apartamentowiec (4-piętrowy)

6 Winda
7 Ekspozycja
8 Klimatyzacja
9 Balkon/taras/loggia

10 Stan techniczny

11 Standard

12 Wysokość pomieszczeń

13 Przeznaczenie

14 Wyposażenie

salon: tak
stół rozsuwany tak
krzesła 4szt.
kanapa rozkładana tak
stolik kawowy tak
biblioteki tak
TV tak
szafka pod TV tak
dywan tak
lampy tak
zasłony/rolety w oknach tak

sypialnia:
1szt.

stolik nocny 1szt.
1szt.

fotel/krzesło 1szt.
lampy tak
szafa 1szt.

nie

wysoki

2,90 m

biurko

łóżko 2-osobowe, szer. 160cm

pełne wyposażenie lokalu

tak, loggia 12 m2

piętro 2

tak
północno-wschodnia (widok na ul. Przejazd oraz ogród)
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lokal mieszkalny z przeznaczeniem na wynajem 

5 Piętro

bardzo dobry

Lokal został oddany do użytku w 2006r., od tego czasu przeszedł dwa remonty 
(odświeżenie mieszkania), które obejmowały malowanie ścian i sufitów.



kuchnia
szafki tak
płyta ceramiczna tak
okap tak
lodówko-zamrażarka tak
piekarnik tak
zlew tak
zmywarka tak
przybory do gotowania tak
zastawa stołowa dla 6 osób tak

łazienka:
umywalka tak
wanna 80x180cm tak
wc tak
szafa tak
pralka tak

hol
szafa tak
zestaw do prasowania (żelazko, deska) tak
rozkładana suszarka do bielizny tak
odkurzacz tak

15 Osiedle/budynek

Ofertę wyślij na adres: iwona@lulap.com.pl

Oferta powinna zawierać:
propozycję czasu trwania umowy (minimum 12 miesięcy)
propozycję wysokości stałego czynszu miesięcznego
propozycję wysokości kaucji
warunki współpracy
Twoje dane kontaktowe

Oferta wynajmu lokalu jest skierowana do osób fizycznych oraz firm.

istnieje możliwość wynajęcia miejsca postojowego w 
garażu podziemnych (patrz oferta: lokal 11)

Lokal znajduje się w kameralnym apartamentowcu (4-piętrowy, mieszczący jedynie 15 
lokali), na strzeżonym osiedlu Marina Mokotów. Większość powierzchni osiedla 
pokrywają tereny zielone: parki, staw, jak również place zabaw, boiska, siłownia 
zewnętrzna. Osiedle to cicha i bezpieczna enklawa tuż przy samym centrum Warszawy. 
Odległość do centrum to zalednie 6 km, zaś do lotniska Okęcie 5 km.

nowoczesny, kameralny apartamentowiec (4-piętrowy) 

16 Garaż/parking bezpłatne miejsca parkingowe na ulicy
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