Mieszkanie wynajem Kraków Śródmieście-Stare Miasto Stra
516 000 541, 123 450
Bonerowska
Kraków, Małopolskie
Rent: zł2,500.00
2 Beds 1 Baths

Size: 75 m²

Apartment

Property Description
Emmerson oferuje na sprzedaż jasny i przestronny apartament o powierzchni 76m2, położony na
3 piętrze historycznej kamienicy przy ul. Bonerowskiej. Rozkład pomieszczeń pozwala na różną w
zależności od potrzeb aranżację mieszkania: duży salon z jadalnią i w pełni wyposażonym
aneksem kuchennym stanowi centralne pomieszczenie, a dwa pozostałe pokoje (oba z balkonami)
niezależne sypialnie lub też jeden z nich sypialnię a drugi pokój dzienny. Dogodne usytuowanie
łazienki z oknem oraz zabudowany szafą wnękową korytarz dopełniają wnętrze tego wygodnego
mieszkania, a dwa ozdobne kaflowe piece niewątpliwą są jego ozdobą. Do mieszkania przynależy
miejsce w piwnicy.
Nieruchomość znajduje się przy cichej ulicy, kilka minut piechotą od Rynku Głównego. Cena
najmu 2500 PLN. Opłaty miesięczne: 227,40 PLN ( opłaty eksploatacyjne ) i 151,60 PLN ( fundusz
remontowy ) plus media. Polecam.
This light and spacious apartment (76m2) is located on the third storey of a historical building at
Bonerowska street. Its layout allows one to arrange the three rooms according to their needs: the
large central room with a fully furnished kitchenette can be a dining or family room while the
other two rooms (both with balconies) can serve as independent bedrooms or one of them as a
living room. The conveniently located light bathroom, a roomy hallway with a built in closet as
well as two tile stoves complement the interior. The apartment comes with storage space in the
basement.
The property is situated at a quiet street, just a few minutes’ walk to the Main Square. Rent price:
2500 PLN. Monthly fees: 227,40 PLN ( administration and maintenance fees )and 151,60 PLN (
Renovation fund ) plus utilities.
Numer licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo: 4534
Emmerson S.A.
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