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Ładne dwupokojowe mieszkanie przy ul. Ślicznej

Cena

459 000 zł
12 079 zł/m2

KRAKÓW
Śliczna

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

38.00 m2 2 1 1 7

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Balkon
 Parking

Mint Property ma przyjemność zaprezentować Państwu ładne, zadbane i
funkcjonalne mieszkanie dwupokojowe przy ul. Ślicznej w Krakowie.

Mieszkanie znajduje się na siódmym piętrze nowoczesnego bloku z
2015 r. (Rua Bonita), ma powierzchnię 37,76 m2 i składa się z:

Salon z aneksem kuchennym
Sypialnia z garderobą
Łazienka
Garderoba
Przedpokój

Do mieszkania przynależy komórka lokatorska oraz balkon z widokiem
na centrum Krakowa.

Mieszkanie jest w pełni wykończone i nadaje się do zamieszkania. Na
wyposażeniu jest sprzęt AGD, w tym pralka, zmywarka, lodówka, okap
itp. Meble kuchenne robione na wymiar dają dużo miejca do
przechowywania. Pozostałe meble na zdjęciach również wchodzą w
skład mieszkania z wyjątkiem kilku rzeczy prywatnych. Ogrzewanie
miejskie.

Obecnie mieszkanie zostało tak przerobione, że wejście do sypialni jest
przez pokój dzienny. Istnieje możliwość wstawienie drzwi przesuwnych
między salonem a sypialnią lub powrotu do stanu pierwotnego, czyli
oddzielnego wejścia do sypialni z przedpokoju.

Lokalizacja: Inwestycja Rua Bonita cieszy się bardzo dobrą opinią ze
względu na wysoką jakość wykonania, zadbane otoczenie oraz dogodną
lokalizację. W pobliżu znajduje się linia tramwajowa oraz komunikacja
autobusowa, zapewniające dogodny dojazd do najważniejszych punktów
miasta. Jest to również dogodne miejsce dla osób pracujących w
biurowcach przy al. gen Bora-Komorowskiego (Quattro Business Park)
oraz przy Rondzie Mogliskim.

Wspólnota mieszkaniowa osiedla dba o otoczenie, oraz o zapewnienie
komfortu wszystkim mieszkańcom.

 

Cena: 459 000 zl

Koszty związane z użytkowaniem: czynsz 250 plus prąd.

 

Zapraszamy na prezentacje

Agent odpowiedzialny:

Michał Chmura

Dane agenta:
Michał Chmura

884341444 michal.chmura@mintproperty.pl


