Mieszkanie wynajem Kraków Krowodrza Bronowice Złota Pod
514-738-628
Złota Podkowa
Kraków, Małopolskie
Rent: zł1,550.00
1 Beds 1 Baths

Size: 50 m²

Apartment

Included Utilities:
Electric / Water / Garbage

Property Description
::DODATKOWY OPIS |
Wysoki standard, os. Złota Podkowa
Oferta wynajmu pięknego mieszkania w apartamentowcu na os. Złota Podkowa na Bronowicach.
Zlokalizowane na 2 piętrze kamaralnego 3 piętrowego budynku. Mieszkanie o powierzchni 50m2
składa się z dwóch niezależnych pokoi, jasnej kuchni, łazienki przedpokoju. Mieszkanie całkowicie
umeblowane i wyposażone w wysokiej jakości sprzęt AGD. Posiada balkon. Do mieszkania
przynależy miejsce postojowe w garażu podziemnym!Bardzo dobra lokalizacja, dogodny dojazd do
centrum. Osiedle monitorowane. Serdecznie polecam.
Opłaty: 1550 zł+czynsz 330 zł(zawiera zaliczki na C.O i wodę)+prąd
Agencja Bracia Sadurscy
Paulina Lipińska 514-738-628
::DODATKOWE INFORMACJE |
Rodzaj budynku: apartamentowiec |
Dozór budynku: Monitoring |
Głośność: ciche |
Dojazd: asfalt |
Otoczenie: działki zabudowane |
Ogrzewanie: miejskie |
Internet: TAK |
Telewizja kablowa: TAK |
Komunikacja publ.: autobus |
Winda: NIE |
Drzwi antywłamaniowe: TAK |
Teren ogrodzony: TAK |
Opłaty w czynszu: woda, CO, wywóz śmieci, monitoring |
Opłaty wg liczników: prąd |
Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe |
Garaż: miejsce parkingowe |
Stan lokalu: wysoki standard |
Okna: nowe PCV |
Balkon: duży |
Rok budowy: 2009 |
Ilość pokoi: 2 |
Podłogi pokoi: panele |
Typ kuchni: jasna z oknem |
Rodzaj kuchni: oddzielna |
Podłoga kuchni: terakota |
Typ łazienki: razem z WC |
Glazura łazienki: nowego typu |

Scan or Visit For
More Information
FreeRentalSite.com/239944

Podłoga łazienki: terakota |
Wyposażenie łazienki: wanna |
Kaucja zabezp. [zł]: 1550,00 |
Typ kaucji: jednomiesięczna |
::LINK DO STRONY |
http://sadurscy.pl/oferta.aspx?id=161186
::KONTAKT DO AGENTA |
Paulina Lipińska |
514-738-628 |
514-738-628 |
paulina3@sadurscy.pl
::DANE BIURA |
Bracia Sadurscy Lubomirskiego |
Lubomirskiego 39/1 |
31-509 Kraków |
12 429-11-00 |
sadurscy.pl
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Radosław Kucharz
(licencja nr: 11849)
-------------------------::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!

