
KRAKÓW
ul. Grzegórzecka 67h/174

31-559 Kraków
784 688 225

RZESZÓW
Al. mjr. Wacława Kopisto 8 a/59

35-315 Rzeszów
794 143 794

DĘBICA
Rynek 21

39-200 Dębica
535 158 662

MINTPROPERTY.PL

23-05-2023
Numer oferty: 13404

Nowoczesne, widokowe 4 pokoje Słoneczne Kliny

Cena

790 000 zł
9 875 zł/m2

KRAKÓW
Komuny Paryskiej

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

80.00 m2 4 3 2 4

Dodatkowe udogodnienia:

 Przyjazne dla zwierząt
 Winda
 Balkon
 Parking

Mint property ma przyjemność zaprezentować nowoczesne,
czteropokojowe mieszkanie znajdujące się w zacisznej okolicy w
otoczeniu niskiej zabudowy i zieleni, na osiedlu Słoneczne Kliny.

Mieszkanie ma powierzchnię 80m2 i jest na czwartym piętrze
nowoczesnego budynku z windą, ukończonego w 2017 roku. Składa się
z:

przestronnego salonu połączonego z kuchnią
3 osobnych sypialni
2 łazienek (jedna z wanną, druga z prysznicem)
spiżarni

Do mieszkania przynależy nasłoneczniony taras o powierzchni 11 m2.
oraz miejsce postojowe i komórka lokatorska.

Mieszkanie ma praktyczny rozkład, sypialnie umiejscowione są od
strony północnej, salon z tarasem od zachodniej. Zostało wykończone w
wysokim standardzie (kartell by laufen, roca, laufen, grohe, take me
home), jest w pełni wyposażone i umeblowane (meble wykonane na
zamówienie) Dodatkowym atutem jest kominek, który uprzyjemnia
zimowe wieczory. Taras na najwyższym piętrze budynku zapewnia
piękne widoki i daje poczucie przestrzeni - zabudowa dookoła jest
niższa, więc nie ma ryzyka, że widoki zostaną zasłonięte.

LOKALIZACJA: Dogodna lokalizacja pozwala cieszyć się spokojem,
jednocześnie umożliwiając korzystanie z całej infrastruktury Ruczaju
(sklepy, restauracje, centra biznesowe, usługi, fitness, kampus UJ). Na
parterze budynku znajduje się żłobek i przedszkole, w pobliżu powstaje
nowa szkoła podstawowa. W niedalekiej odległości znajduje się park.

 

Dostępne od września 2020 r.

CENA: 790 000 PLN 

Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia miejsca postojowego w cenie
35 000 PLN oraz komórki lokatorskiej w cenie 20 000 PLN.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem MINT PROPERTY

Agent odpowiedzialny:

Kinga Trznadel-Kielar

+48 793 670 600

kinga@mintproperty.pl

 

Dane agenta:
Mint_Archiwum Mint_Archiwum

mint_archiwum@mintproperty.pl


