Mieszkanie wynajem Kraków Śródmieście Grzegórzki Dwerni
600 485 231
Dwernickiego
Kraków, Małopolskie
Rent: zł2,800.00
2 Beds 1 Baths

Size: 75 m²

Apartment

Included Utilities:
Gas / Electric / Water / Sewage / Garbage /
Lawn Service
For more information:
http://www.volker.pl

Property Description
Śródmieście, Grzegórzki
Ekskluzywne mieszkanie 3 pokojowe o pow. 75 m2 zlokalizowane na 3 piętrze w nowej kamienicy
z windą przy ul. Dwernickiego.
Mieszkanie składa się z:
- przedpokoju
- przestronnego salonu z aneksem kuchennym
- 2 sypialni
- WC
- łazienki z kabina prysznicową
Mieszkanie jest stylowo umeblowane i wyposażone. Na podłogach jest parkiet dębowy, nowe
okna, ogrzewanie własne gazowe piecem dwufunkcyjnym.
Idealna lokalizacja w centrum miasta, 5 minut pieszo do Rynku Głównego, blisko placu przy Hali
Targowej oraz uczelni i szpitali przy ul. Kopernika i ul. Grzegórzeckiej, dobra komunikacja miejska.
Cena: 2 800 zł. + opłaty administracyjne 300 zł. (w tym wliczony internet) + media wg zużycia:
prąd, gaz, woda - wszystkie media są opomiarowane. Dodatkowo wymagana jest kaucja zwrotna.

::DODATKOWE INFORMACJE
Rodzaj budynku: kamienica
Głośność: ciche
Widok: na inne budynki
Dojazd: asfalt
Otoczenie: działki zabudowane
Ogrzewanie: własne gazowe
Internet: TAK
Telewizja kablowa: TAK
Komunikacja publ.: autobus miejski, tramwaj
Winda: TAK
Rozkład: rozkładowe
Usytuowanie: jednostronne
Przystosowania dla niepełnosprawnych: TAK
Opłaty wg liczników: woda, prąd, gaz, CO
Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe
Stan lokalu: Do wprowadzenia
Okna: nowe PCV
Balkon: duży
Ilość balkonów: 1
Rok budowy: 2003
Ilość pokoi: 3

Volker Kraków

Office Location
ul. Staromiejska 11 (map)
Katowice, Śląskie 40-013

Krystyna Kostka
600 485 231

Ilość sypialni: 2
Podłogi pokoi: parkiet
Ściany pokoi: tapety, tynk ozdobny
Typ kuchni: aneks kuchenny - połączony z salonem
Rodzaj kuchni: z zabudową kuchenną
Podłoga kuchni: parkiet
Wyposażenie kuchni: pralka, lodówka, zamrażarka, zabudowa kuchenna
Typ łazienki: razem z wc
Glazura łazienki: nowego typu
Podłoga łazienki: terakota
Wyposażenie łazienki: natrysk
Ściany łazienki: glazura
Podłoga przedpokoi: parkiet
Ściany przedpokoi: tynk ozdobny
Typ kaucji: jednomiesięczna

Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

