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4-pokojowe mieszkanie - Prądnik Czerwony

Cena

499 000 zł
8 981 zł/m2

KRAKÓW
Łepkowskiego

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

55.56 m2 4 4 2 9

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Balkon

Mint Property ma przyjemność zaprezentować pięknie
wykończone, 4-pokojowe mieszkanie na Prądniku Czerwonym. 

Mieszkanie jest świeżo po remoncie i wykończene wg projektu
architekta wnętrz, w pełni umeblowane i wyposażone w sprzęty AGD.
Można z przyjemnością zamieszkać w nim od zaraz, bez żadnego
nakładu finansowego, lub wynająć, bez konieczności poświęcania czasu
na adaptację mieszkania pod przyszłych najemców.

Informacje podstawowe

Powierzchnia: 55,56 m2
Czynsz: 465 zł,
Ogrzewanie miejskie,
Ciepła woda miejska,
Okna PCV,
Winda.

Mieszkanie składa się z:

4 niezależnych pokoi (12m², 9m², 8m², 7m²)
aneksu kuchennego
łazienki
osobnego WC
przedpokoju

Dodatkowo duży balkon (4m²) i piwnica (4m²).

Drzwi wejściowe antywłamaniowe. Mieszkanie jest świeżo po remoncie
oraz aranżacji przez architekta wnętrz. Wymienione zostały instalacje
elektryczna i hydrauliczna. Kuchnia wyposażona jest w nowe meble w
zabudowie oraz sprzęty AGD (zmywarka, lodówka, piekarnik, płyta
indukcyjna). Łazienka posiada prysznic, umywalkę oraz pralkę.
Wszystkie sprzęty są nowe i na gwarancji. Pokoje wyposażone są w
niezbędne meble takie jak szafa, łóżko, krzesło, biurko oraz dodatki.

Lokalizacja

Mieszkanie znajduje się tuż obok ulicy 29 Listopada, jednej z najbardziej
popularnych ulic w Krakowie. Ze względu na bliskość Rynku Głównego,
Galerii Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego oraz okolicznych
budynków biurowych, mieszkanie idealnie nadaje się jako inwestycja
pod wynajem. W pobliżu znajdują się wszelkiego rodzaju sklepy, punkty
usługowe, restauracje, przystanki. Piękny design mieszkania oraz duży
popyt na mieszkania do wynajęcia w okolicy gwarantuje wysoką cenę
najmu oraz duży zwrot z inwestycji. 

Komunikacja

W odległości 200m od klatki schodowej znajduje się przystanek

Dane agenta:
Elżbieta Jelonek-Staniek

576160260 elzbieta.jelonek@mintproperty.pl


