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Ruczaj. Dwupokojowe, gotowe do wprowadzenia się.

Cena

448 000 zł
10 927 zł/m2

KRAKÓW
Czerwone Maki

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

41.00 m2 2 1 1 3

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Balkon

N sprzedaż 2-pokojowe jasne i ustawne mieszkanie o powierzchni 41,5
m² położone na trzecim piętrze w 4-piętrowym apartamentowcu z
windą z 2011 roku na krakowskim Ruczaju w bezpośrednim sąsiedztwie
wielu biurowców oraz kampusu UJ.

Mieszkanie w bardzo dobrym stanie, gotowe do wprowadzenia się bez
konieczności ponoszenia żadnych dodatkowych nakładów
inwestycyjnych.

Odrębna własność z księgą wieczystą

Mieszkanie znajduję się na osiedlu świetnie skomunikowanym z
centrum miasta (szybki tramwaj, pętla autobusowo-tramwajowa
Czerwone Maki). Szybki i prosty dojazd do obwodnicy Krakowa, centrum
miasta oraz Skawiny. Na osiedlu hipermarket, przedszkola, siłownia,
restauracje i inne miejsca usługowo-handlowe. W pobliżu również wiele
miejsc spacerowych i rekreacyjnych.

Mieszkanie składa się z salonu połączonego z otwartą kuchnią,
przedpokoju, korytarza, sypialni oraz łazienki, jak
również przestronnego balkonu z widokiem na zieleń.

WYPOSAŻENIE MIESZKANIA (w cenie):

SALON: ozdobny beton architektoniczny z wyprowadzeniem na wiszący
tv, rozkładana sofa, podświetlane meble salonowe, oświetlenie górne
sufitowe oraz dwa kinkiety podświetlające ścianę z betonu
architektonicznego, na podłodze ciemne panele, rolety okienne.

KUCHNIA: meble na wymiar, pełny sprzęt AGD, tj. nowa lodówko-
zamrażarka firmy Samsung, płyta indukcyjna Bosch, szklany okap
panelowy, piekarnik, zmywarka Bosch; stół kuchenno-barowy z
krzesłami barowymi,

SYPIALNIA: podwójne łóżko kontynentalne, duża szafa, komoda, roleta
balkonowa, oświetlenie, podprowadzenie pod tv.

ŁAZIENKA: prysznic z niskim brodzikiem i panelem natryskowym - z
funkcją masażu, meble łazienkowe z dużym zabudowanym zlewem
ceramicznym, lustro podświetlane, pralka.

PRZEDPOKÓJ: duża zabudowana szafa z lustremi szafka na buty, lustro.

BALKON: zestaw wypoczynkowy - balkonowy, duża

Dane agenta:
Mint_Archiwum Mint_Archiwum

mint_archiwum@mintproperty.pl


