Mieszkanie wynajem Kraków Bronowice Rydla
515-234-864
Rydla
Kraków, Małopolskie
Rent: zł1,800.00
2 Beds 1 Baths

Size: 53 m²

Apartment

Included Utilities:
Electric / Water / Garbage

Property Description
::DODATKOWY OPIS |
Bardzo ładne mieszkanie na Bronowicach blisko pętli.
Mieszkanie idealna dla jednej osoby pracującej lub pary. Porządnie wykończone, z osobną
kuchnią, sypialnią i salonem z balkonem. Łazienka połączona z WC o powierzchni 4,2m2
wyposażona w dużą wannę, pralkę i umywalkę. Okna sypialni wychodzą na stronę północną a
salonu na zachód dzięki czemu po powrocie z pracy można cieszyć się czasem na balkonie.
Dużym plusem, prócz lokalizacji i faktu że mieszkanie jest w nowym budownictwie, jest duża
kuchnia w której znalazło się miejsce na wygodny kącik jadalny przy narożnym oknie, alarm w
mieszkaniu, Internet, monitoring. Kuchnia została wyposażona w płytę, lodówko-zamrażarkę,
piekarnik, okap, zlew.
Łatwy dojazd zarówno samochodem jak i komunikacją miejską do wszystkich części Krakowa
tramwajami które jeżdżą co minutę, numery 4,8,13,14,20,24.
1800zł + 350zł czynszu (w tym CO, woda ciepła i zimna) + ok.100zł za prąd
Kasia Osiecka 515 234 864
::DODATKOWE INFORMACJE |
Rodzaj budynku: nowe budownictwo |
Dozór budynku: Monitoring |
Głośność: ciche |
Widok: na inne budynki |
Dojazd: asfalt |
Dojazd - opis: tramwaje: 4,8,13,14,20,24 |
Otoczenie: działki zabudowane |
Ogrzewanie: własne dla budynku |
Alarm: TAK |
Internet: TAK |
Telewizja kablowa: TAK |
Komunikacja publ.: tramwaj |
Winda: TAK |
Rozkład: dwustronne rozkładowe |
Usytuowanie: dwustronne |
Drzwi antywłamaniowe: TAK |
Teren ogrodzony: TAK |
Min. okres naj. (mies.): 12 |

Scan or Visit For
More Information
FreeRentalSite.com/259198

Opłaty w czynszu: woda, CO, wywóz śmieci, monitoring |
Opłaty wg liczników: prąd |
Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe |
Stan lokalu: bardzo dobry |
Okna: nowe drewniane |
Instalacje: nowa |
Balkon: duży |
Powierzchnia użytkowa [m2]: 53,00 |
Rok budowy: 2008 |
Ilość pokoi: 2 |
Ilość sypialni: 2 |
Powierzchnia pokoi [m2]: 20,50 10,50 |
Podłogi pokoi: panele |
Ściany pokoi: gładzie gipsowe |
Wyposażenie pokoi: łóżko, biurko, szafa, regał |
Wystawa okien - pokoje : Zach, Pn |
Typ kuchni: jasna z oknem |
Rodzaj kuchni: oddzielna |
Powierzchnia kuchni [m2]: 8,90 |
Podłoga kuchni: terakota |
Wyposażenie kuchni: lodówka, zabudowa kuchenna, płyta grzewcza, piekarnik, okap |
Wystawa okien - kuchnia: Pn-Zach |
Typ łazienki: razem z WC |
Glazura łazienki: nowego typu |
Podłoga łazienki: terakota |
Wyposażenie łazienki: wanna |
Ściany łazienki: glazura, gładzie gipsowe |
Wyposażenie dodatkowe: pralka |
Podłoga przedpokoi: terakota |
Ściany przedpokoi: gładzie gipsowe |
Kaucja zabezp. [zł]: 1800,00 |
Typ kaucji: jednomiesięczna |
::LINK DO STRONY |
http://sadurscy.pl/oferta.aspx?id=192280
::KONTAKT DO AGENTA |
Katarzyna Osiecka |
12/630-90-45 |
515-234-864 |
kasia2@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!

