Mieszkanie wynajem Kraków Podgórze Stare Podgórze
723 862 777
Kraków, Małopolskie
Rent: zł3,000.00
2 Beds 1 Baths

Size: 65 m²

Apartment

Deposit: zł3,000.00 PLN
Included Utilities:
Gas / Electric / Water / Sewage / Garbage

Property Description
Mieszkanie 3-pokojowe wykończone w wysokim standardzie, w okolicach Galerii Kazimierz
ROZKŁAD
W skład mieszkania wchodzi:
* duży salon z aneksem kuchennym
* 2 sypialnie
* balkon
* łazienka
* przedpokój

Scan or Visit For

OPIS I WYPOSAŻENIE

More Information

Mieszkanie położone jest na drugim piętrze w czteropiętrowym budynku apartamentowym z 2015
roku z nowoczesną windą. W skład mieszkania wchodzą: - przedpokój, - łazienka, - sypialnia, sypialnia, - salon z aneksem kuchennym - loggia balkon - miejsce w parkingu podziemnym w
cenie - mieszkanie jest całkiem nowe - istnieje możliwość doposażenia mieszkania na życzenie
klienta - kontrola dostępu, monitoring, - kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.
LOKALIZACJA
W pobliżu kompletna infrastruktura handlowo-usługowa: Galeria Kazimierz, banki, restauracje,
galerie, liczne sklepy, przedszkola, poczta, apteki jak również Akademia Krakowska, Muzeum
Schindlera, muzeum sztuki nowoczesnej MOCAK, place zabaw.Świetny dostęp do komunikacji
miejskiej, dojazd w każdym kierunku Krakowa. Przystanek tramwajowy i autobusowy 100 m od
mieszkania. Spacerem na bulwary Wiślane - 150 m 2 minuty , Stare Podgórze - 6 min., Kazimierz
- 8 min., Rynek Główny - 15 min., komunikacją kilka minut 3 przystanki .
DEDYKACJA
Jest to idealna propozycja dla osób pracujących lub studiujących ceniących komfort i mieszkanie
w centrum Krakowa.
Miesięczny koszt najmu: 3000 PLN dla właściciela + 550 PLN czynsz administracyjny w tym:
ogrzewanie, śmieci, ciepła i zimna woda, fundusz remontowy i utrzymanie części wspólnych +
prąd według zużycia.
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
Dojazd: asfalt
Otoczenie: działki zabudowane

FreeRentalSite.com/870320

Ogrzewanie: miejskie
Linie telefoniczne: TAK
Internet: TAK
Telewizja kablowa: TAK
Komunikacja publ.: tramwaj
Winda: TAK
Ilość wind: 1
Rozkład: dwustronne rozkładowe
Usytuowanie: dwustronne
Drzwi antywłamaniowe: TAK
Opłaty w czynszu: woda, CO, wywóz śmieci, monitoring
Opłaty wg liczników: woda, prąd
Rodzaj mieszkania: jednopoziomowe
Garaż: miejsce parkingowe
Stan lokalu: bardzo dobry
Mies. czynsz admin.: 550,00
Okna: nowe drewniane
Instalacje: nowa
Balkon: duży
Ilość balkonów: 1
Powierzchnia użytkowa [m2]: 65,00
Rok budowy: 2015
Ilość pokoi: 3
Wysokość pomieszczeń [m]: 2,65
Ilość sypialni: 2
Podłogi pokoi: drewniana
Ściany pokoi: gładzie gipsowe
Wyposażenie pokoi: 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]: 3000,00
Typ kaucji: jednomiesięczna
::LINK DO STRONY
http://nestate.pl/offerid/id/754190
::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

