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2 pokojowe mieszkanie na Czyżynach

Cena

360 000 zł
9 000 zł/m2

KRAKÓW
Włodarczyka

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

40.00 m2 2 1 1 5

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Balkon
 Parking

Mint Property ma przyjemność przedstawić Państwu na sprzedaż
funkcjonalne mieszaknie w bardzo dobrej lokalizacji w Czyżynach.
Mieszaknie o powierzchni 40 m2 znajduje się na 5 piętrze w bloku z
windą z 2010 roku.

Mieszaknie składa się z:

salonu z wyjściem na balkon
częściowo otwartej kuchni
sypialni z garderobą
łazienki z prysznicem

Mieszkanie jest wykończone w wysokim standardzie – drewniane
podłogi oraz hiszpańskie gresy z ogrzewaniem podłogowym, okna PCV,
nowe drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, nowa instalacja elektryczna i
wod-kan, zabudowy meblowe z dużą ilością miejsca do
przechowywania, zamykana oddzielna garderoba przy sypialni, pod
łóżkiem pojamna szuflada, sofa rozkładana z pojemnikami na pościel,
na balkonie zrobiony na wymiar pojemny schowek, w salonie
zainstalowany wentylator sufitowy. Całość gustownie zaprojektowana i
urządzona. Pojemna kuchnia, z szafkami do sufitu, wyposażona w
nowoczesne sprzęty AGD: płyta indukcyjna z wbudowanym okapem,
piekarnik kompaktowy z funkcją gotowania na parze, pralka, lodówka,
duży granitowy zlewozmywak.

Świetne miejsce pod względem komunikacyjnym. Bardzo bliska
odległość od przystanku autobusowego i tramwajowego, z którego
można dojechać w każdą część miasta.

Budynek doskonale zlokalizowany - dużym atutem jest bliskość do
terenów zielonych - Park Tysiąclecia, Planty Bieńczyckie, Park Lotników
Polskich., bogata infrastruktura handlowo-usługowa, dobrze
rozplanowana infrastruktura drogowa oraz rowerowa. 

Brak obciążeń, kredytów czy osób zameldowanych – mieszkanie gotowe
do zamieszkania, nie wymaga żadnych nakładów finansowych.

Czynsz administracyjny ok. 280 zł w tym: CO i ciepła woda z MPEC,
administracja, zaliczki, śmieci. Do kosztów utrzymania dochodzą jedynie
rachunki za prąd (ok. 50
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