Mieszkanie wynajem Kraków Nowa Huta Nowa Huta Osiedle
515 634 552
Osiedle Jagiellońskie
Kraków, Małopolskie
Rent: zł1,300.00
1 Beds 1 Baths

Size: 44 m²

Apartment

Included Utilities:
Gas / Electric / Water / Sewage / Garbage /
Lawn Service

Property Description

::DODATKOWY OPIS |
Witam
Mamy do wynajmu mieszkanie na 2 Pułku Lotniczego , 55 metrów, logga 10 m + komórka lokatorska 3m. Salon z kuchnią jadalnia + sypialnia i łazienka. W
wyposażeniu pralka zmywarka miejsce na powieszenie plazmy tak że można oglądać tv z sypialni i salonu. Spokojni sąsiedzi. W pełni umeblowane. Blok niski now
piętrowy z miejscami parkingowymi. Swietne połączenie tramwajowe i autobusowe. Okna nowe drewniane, dodatkowo telefon, internet, TV kablowa, ogrzewanie
miejskie, domofon. Doskonała infrastruktura tuż obok uczelnia, sklep, fitness, basen, bank/bankomat, apteka, przychodnia/szpital, PKP, PKS, autobus, tramwaj,
bazarek, centrum handlowe, żłobek, przedszkole, plac zabaw, szkoła podstawowa, gimnazjum. Wysoki standard mieszkania.

Gorąco Polecam : Karolina Jagrosz : 515 634 552 |
http://krakow.gumtree.pl/c-Nieruchomosci-dom-mieszkanie-wynajme-prywatne-wlasciciele-mieszkan-Mieszkanie-2-pokoje-wynajme-od-zaraz-W0QQAdIdZ346506
::DODATKOWE INFORMACJE |
Rodzaj budynku: blok |
Głośność: ciche |
Plac zabaw: TAK |
Dojazd: asfalt |
Otoczenie: działki zabudowane |
Ogrzewanie: miejskie |
Linie telefoniczne: TAK |
Telewizja kablowa: TAK |
Komunikacja publ.: autobus |
Winda: NIE |
Opłaty w czynszu: woda, CO |
Opłaty wg liczników: prąd, gaz |
Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe |
Stan lokalu: bardzo dobry |
Okna: nowe PCV |
Instalacje: nowa |
Ilość pokoi: 2 |
::LINK DO STRONY |
http://sadurscy.pl/oferta.aspx?id=160239
::KONTAKT DO AGENTA |
Karolina Jagrosz |
12 429-11-00 |
515 634 552 |
karolina2@sadurscy.pl
::DANE BIURA |

Bracia Sadurscy Czarnowiejska |
Czarnowiejska 51/5 |
30-049 Kraków |
12 630-90-45 |
sadurscy.pl
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Dariusz Sadurski (licencja nr: 803)
-------------------------::GRATIS | Nasza prowizja zawiera: koszt przedwstępnej notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości z rynku wtórnego, projekt kuchni - przygotowany przez
www.4funstudio.pl - gratis, promocyjne ceny architekta wnętrz i łazienek!

