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3 pokojowe mieszkanie na Ruczaju

Cena

520 000 zł
10 196 zł/m2

KRAKÓW
Torfowa

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

51.00 m2 3 2 1 1

Dodatkowe udogodnienia:

 Balkon

Mint Property ma przyjemność przedstawić Państwu na sprzedaż
mieszkanie o powierzchni 51 m2, mieszczące się na 1 piętrze w
dwupiętrowym budynku na ul. Torfowej.

Mieszkanie składa się z:

salonu połączonego z aneksem kuchennym
dwóch niezależnych sypialni
eleganckiej łazienki z wanną, prysznicem oraz toaletą
przedpokoju

Mieszkanie o wysokim standardzie. Po generalnym remoncie we
wrześniu 2016r. Mieszkanie jest nowocześnie urządzone, zadbane i
nadaje się do zamieszkania bez żadnych dodatkowych nakładów
finansowych. W cenie sprzedaży pozostaje zabudowa kuchenna,
integralne szafy. Pozostałe elementy wyposażenia - do uzgodnienia.

Na podłogach znajdują się panele a w łazience - płytki. W łazience
zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe. Mieszkanie posiada
ogrzewanie gazowe. Okna są nowe - energooszczędne i dobrze
wyciszone. Drzwi balkonowe oraz okna w salonie i sypialni posiadają
rolety antywłamaniowe zewnętrzne.

Czynsz wraz z funduszem remontowym, wodą - 520zł, dodatkowo
płatny jest tylko prąd i gaz i ciepła woda

Do mieszaknia przynależy garaż z automatyczną bramą, w sąsiedztwie
garażu jest pralnia 9m2 ( w tym WC, wanna), dodatkowe pomieszczenie
gospodarcze (miejsce na rowery, wózek dla dziecka, spiżarnia).

Mieszkanie położone jest w spokojnej i zielonej okolicy. W bliskiej
odległości można znaleźć stadninę koni i tereny rekreacyjne. Lokalizacja
ta jest jednocześnie dobrze skomunikowana i umożliwia łatwy dojazd do
centrum zarówno autem jak i komunikacją publiczną.

W sąsiedztwie znajdują się liczne sklepy, pasaż handlowy, restauracje,
przedszkole ok 70m, żłobek 120m, szkoła, place zabaw, bank,
przychodnia, a także tereny zielone. Na zamkniętym placu bezpośrednio
przy budynku duża zielona przestrzeń doskonała do odpoczynku czy
zabaw z dziećmi. Doskonałe mieszkanie dla rodziny, a ze względu na
sąsiedztwo
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