Mieszkanie wynajem Kraków Grzegórzki Grzegórzki
723 862 777
Kraków, Małopolskie
Rent: zł2,300.00
1 Beds 1 Baths

Size: 46 m²

Apartment

Deposit: zł2,300.00 PLN

Property Description
Mieszkanie 2-pokojowe o wysokim standardzie, w apartamentowcu z cegły z 2013 roku, w
okolicach Galerii Kazimierz
ROZKŁAD
W skład mieszkania wchodzi:
* salon połączony z aneksem kuchennym
* 1 sypialnia
* łazienka z wanną
* przedpokój
* komórka lokatorsk
* balkon
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OPIS I WYPOSAŻENIE

FreeRentalSite.com/866141

Mieszkanie znajduje się na trzecim piętrze .Duże okna powodują ,że mieszkanie jest wyjątkowo
jasne Mieszkanie jest wyposażone i umeblowane-w kuchni szafki,zmywarka ,piekarnik,płyta
ceramiczna ,lodówka.
W salonie skórzana kanapa stół z krzesłami ,telewizor,stolik kawowy,witryna.
W łazience wanna z prysznicem,pralka.
W sypialni znajdziemy łózko i komodę.W przedpokoju wbudowana jest przestronna szafa.
Mieszkanie znajduje się na terenie strzeżonym przez 24 godziny.Oprócz tego wyposażone jest w
domofon oraz drzwi antywłamaniowe.
LOKALIZACJA
Doskonałe miejsce z w pełni rozwiniętą infrastrukturą, w sąsiedztwie sklepy, salony usługowe,
banki, restauracje, przystanek MPK. Prestiżowa inwestycja zlokalizowana w okolicach Galerii
Kazimierz
DEDYKACJA
Jest to idealna propozycja dla osób pracujących ceniących doskonałą lokalizację oraz wysoki
standard.
Cena - 2300 zł + opłaty administracyjne,prąd ,woda -łącznie 480zŁ +26 zł tv kablowa miejsce
parkingowe w garażu podziemnym 200 zł miesięcznie kaucja zwrotna -2300 zł
Kontakt w sprawie oferty: Jan Sieraczyński tel. 723 862 777
::DODATKOWE INFORMACJE
Rodzaj budynku: apartamentowiec
Dozór budynku: Monitoring
Głośność: ciche
Widok: panorama miasta
Gaz: brak
Woda: miejska

More Information

Dojazd: asfalt
Otoczenie: działki zabudowane
Ogrzewanie: miejskie
Linie telefoniczne: TAK
Internet: TAK
Telewizja kablowa: TAK
Winda: TAK
Ilość wind: 1
Rozkład: dwustronne rozkładowe
Usytuowanie: dwustronne
Opłaty w czynszu: woda, prąd, CO, wywóz śmieci, monitoring
Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe
Garaż: miejsce parkingowe
Stan lokalu: Do wprowadzenia
Mies. czynsz admin.: 480,00
Okna: nowe PCV
Instalacje: nowa
Balkon: duży
Ilość balkonów: 1
Powierzchnia użytkowa [m2]: 46,00
Rok budowy: 2013
Ilość pokoi: 2
Wysokość pomieszczeń [m]: 2,65
Ilość sypialni: 1
Podłogi pokoi: panele
Ściany pokoi: gładzie gipsowe
Wyposażenie pokoi: TV, łóżko, biurko, szafa, regał
Wystawa okien - pokoje : Pn, Pd
Typ kuchni: aneks kuchenny - połączony z salonem
Rodzaj kuchni: jasna z oknem
Podłoga kuchni: terakota
Wyposażenie kuchni: zamrażarka, zabudowa kuchenna, płyta grzewcza, okap
Wystawa okien - kuchnia: Pn
Typ łazienki: razem z WC
Ilość łazienek: 1
Glazura łazienki: nowego typu
Podłoga łazienki: terakota
Wyposażenie łazienki: natrysk
Ściany łazienki: kamień naturalny
Ilość przedpokoi: 1
Podłoga przedpokoi: terakota
Ściany przedpokoi: gładzie gipsowe
Kaucja zabezp. [zł]: 2300,00
Typ kaucji: jednomiesięczna
::LINK DO STRONY
http://nestate.pl/offerid/id/747375
::KONTAKT DO AGENTA
Jan Sieraczyński
12 341 41 11
723 862 777
jan.sieraczynski@nestate.pl
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Tomasz Nowak
(licencja nr: 10539)
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

