


Live. Work. Enjoy.



Pereca 11 -  
poczuj się jak w domu 

Jeżeli lubisz miejskie życie – Pereca 11 jest idealnym 

miejscem dla Ciebie. Nie ma znaczenia czy pracujesz 

żeby żyć czy żyjesz żeby pracować - tu możesz pracować, 

bawić się i żyć w rytmie miasta. Komfortowe mieszkania 

w spokojnym zakątku w samym centrum Warszawy. 

Doskonałe połączenie z pozostałymi częściami miasta. 

Sklepy, restauracje, kawiarnie, kluby sportowe, kina  

i galerie  - wszystko dosłownie kilka kroków od Twojego 

domu. 

Pereca 11



Pereca 11 
Kluczowe udogodnienia

Żadnych dodatkowych rachunków 
i umów, wszystko wliczone do 
czynszu najmu.

TV, internet i prąd 
wliczone w czynsz

Wszystkie sprawy dotyczące 
najmu są obsługiwane przez 
jednego opiekuna Państwa firmy.

Dedykowany  
Opiekun Klienta

 Jedna umowa najmu = jedna 
miesięczna faktura za wszystkie 
usługi i media.

Miesięczna faktura

Dogodne, elastyczne umowy 
najmu. Dopasowane do 
Państwa potrzeb.

Elastyczne okresy najmu

Cotygodniowe sprzątanie 
mieszkania jest w pakiecie.

Cotygodniowe sprzątanie

Nowoczesne, wyposażone  
i gotowe do zamieszkania.

Umeblowane mieszkania

Metro, tramwaje i autobusy  -  
2 min spacerem. Parking dla  
200 rowerów w budynku.

Bliskość transportu  
publicznego

Kilka kroków od ważnych 
warszawskich ośrodków  
biurowych.

Centralna lokalizacja



Live.

W
ork.

Enjoy.

Żyj swoim życiem w nowocz-
esnym i wygodnym otoczeniu. 

Umeblowane lub nieumeblowane 
mieszkania różnych rozmiarów w 
bardzo dobrym standardzie wykończe-
nia. Żyj, pracuj i baw się w sercu miasta.

Pracujesz by żyć czy żyjesz żeby 
pracować?

Na Pereca 11 możesz żyć swoim życiem 
i być blisko pracy. Pracuj gdziekolwiek 
chcesz i wracaj szybko do domu.

Korzystaj z życia w mieście z 
rodziną i przyjaciółmi.

Miasto nie będzie bliżej. Restauracje, ka-
wiarnie, piekarnie, bary, centra handlowe, 
parki są tuż za rogiem.

Studio
36-45 m2

1 pokój

Apartament
65-89 m2

3-4 pokoje 

Comfort
36-49 m2

2 pokoje



adres biura

Leach & Partners

Al. Jana Pawła II 61/206
01-031 Warszawa

opiekun klienta

Ewa Surowska

tel. +48 570 480 267
e-mail rent@pereca11.pl

www.pereca11.pl


