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Urządzone mieszkanie w inwestycji Praska Park

Cena

615 000 zł
10 789 zł/m2

KRAKÓW
Praska

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

57.00 m2 3 2 1 1

Dodatkowe udogodnienia:

 Przyjazne dla zwierząt
 Winda
 Balkon
 Parking
 Ochrona

Mint Property ma przyjemność przedstawić państwu
eksluzywne mieszkanie o powierzchni 57 m2 na sprzedaż, który mieści
się na pierwszym piętrze czteropiętrowego budynku z 2015 roku
stanowiącego część unikatowego zamkniętego osiedla otoczonego
zielenią oraz położonego niedaleko Wisły. W bezpośrednim sąsiedztwie
Parku Dębnickiego oraz ROD Dębniki dzięki czemu zielone widoki za
okien nie znikną wraz z kolejnymi inwestycjami w okolicy.

Do apartamentu przynależy miejsce postojowe w garażu podziemnym
oraz komórka lokatorska o pow. 6,47 m2. Na osiedlu kotłownia
zasilająca mieszkania w ciepłą wodę i ogrzewanie.

Apartament składa się z :

- salonu z ankesem kuchennym (zestaw wypoczynkowy, stół wraz z
czterema krzesłami, lodówko-zamrażarka w zabudowie, zmywarka w
zabudowie, piekarnik, płyta indukcyjna, okap, zlewozmywak)

- sypialni (łóżko dwuosobowe, komody)

- łazienka (obszerny prysznic, umywalka, ubikacja)

- osobny pokój (może służyć jako gabinet)

- przedpokoju 

- oraz balkonu

Budynek z 2018 roku. W budynku nie ma gazu, ogrzewanie i ciepłą
wodę zapewnia MPEC. Części wspólne starannie wykończone, dobry
standard. W budynku jest winda. Teren wokół budynku ogrodzony, w
mieszkaniu domofon (instalacja pozwalająca na założenie wideo
domofonu), drzwi antywłamaniowe.

Mieszkanie wykończone dla siebie - na podłodze deska barlinecka
(jesion), drzwi sosnowe bejcowane olejowane, w łazience płytki ścienne
Tubądzin, płytki podłogowe sprowadzone z Hiszpanii, armatura
Hansgrohe, sedes i bidet Koło, geberit. Meble kuchenne IKEA, fronty ze
sklejki liściastej, blaty z litego drewna bukowego, płyta ceramiczna
Bosch. Możliwość zakupu z częścią wyposażenia - do ustalenia.

Do mieszkanie przynależy garaż oraz komórka lokatorka w świetnej
cenie: 30 000 PLN

Na najwyższym piętrze każdego budynku ulokowany jest taras
otaczający penthaus z
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