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Dwupokojowy apartament na sprzedaż | ul. Rakowicka

Cena

628 000 zł
13 956 zł/m2

KRAKÓW
Rakowicka

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

45.00 m2 2 1 1 0

Dodatkowe udogodnienia:

 Ogrodek
 Przyjazne dla zwierząt
 Winda
 Balkon
 Parking
 Ochrona

Mint Property prezentuje wyjątkowy apartament na sprzedaż w
inwestycji Novum przy ulicy Rakowickiej w Krakowie.

 

Prezentowana nieruchomość o powierzchni 45 m2 znajduje się na
parterze 5 kondygnacyjnego apartamentowca z 2015 roku i składa się z
:

sypialni
salonu
aneksu kuchennego 
łazienki 
przedpokoju
40 m2 ogrodu
 

Mieszkanie w pełni umeblowane oraz wyposażone w sprzęty AGD. 

W sypialni dwa wygodne łóżka połączone w jedno duże łoże typu Queen
Bed, efektowne oświetlenie nastrojowe LED z podświetlaną lakierowaną
ramą, szafa wnękowa, biurko-toaletka, telewizor 40' LCD.

W salonie kominek zasilany Eko-Olejem, rozkładany narożnik z funkcją
spania dla 2 osób, komoda, fotel, szklany stolik, 48' telewizor LCD.
Całość urządzona w wysokim standardzie przez architekta wnętrz. W
kuchni znajduje się zabudowa kuchenna oraz wysokiej klasy sprzęt
AGD: wbudowany piekarnik z mikrofalą, wyciąg, płyta elektryczna,
lodówka, zmywarka, blaty granitowe, podświetlenia szafek-witryn LED.
Apartament wyposażony we wszelkie wyposażenie typu: komplet
naczyń, sztućców, garnków, szkła, żelazko+deska do prasowania,
pralka itd. W łazience na ścianach płytki marmurowe, wanna i kabina
prysznicowa z deszczownicą w jednym, umywalka podwieszona pod
granitowy blat z lustrem, pralka, płyty granitowe 'Galaxy Star' na
podłogach z niezależnym systemem elektrycznego ogrzewania
podłogowego. W mieszkaniu znajdują się dwa samodzielne, wysokiej
klasy, niezależne systemy klimatyzacji HILLUX. 

Super oferta inwestycyjna ! Mieszkanie w idealnej lokalizacji, do tej pory
bez problemu wynajmowane było na krótki jak i długi najem.

 

Mieszkanie zlokalizowane jest w nowoczesnym apartamentowcu z
windą, recepcją oraz całodobową ochroną. Teren jest monitorowany. Na
osiedlu znajdują się place zabaw dla dzieci.

W mieszkaniu jest

Dane agenta:
Jakub Ziembla

537814014 jakub.ziembla@mintproperty.pl


