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Duże czteropokojowe, 72 m2, 2 Pułku Lotniczego

Cena

529 000 zł
7 347 zł/m2

KRAKÓW
2 Pułku Lotniczego

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

72.00 m2 4 3 1 1

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Balkon

MINT Property prezentuje czteropokojowe mieszkanie o
powierzchni 72 m2 zlokalizowane na osiedlu 2 Pułku Lotniczego.

Nieruchomość usytuowana jest na pierwszym piętrze czteropiętrowego
budynku z 2004 roku, w skład której wchodzi:

Jasna kuchnia z oknem, (z wejściem do salonu/jadalni) w pełni
umeblowana i wyposażona w sprzęt AGD (płyta, piekarnik,
lodówka, zmywarka, mikrofalówka)
Salon z balkonem francuskim
Sypialnia z szafą z balkonem francuskim,
Duża sypialnia z szafą oraz balkonem zewnętrznym 
Gabinet/sypialnia z dwoma balkonami francuskimi
Łazienka z przeszklonym prysznicem, toaletą i zabudową AGD
Korytarz

Istnieje możliwość ponownego połączenia salonu z jedną sypialnią.

Do mieszkania przynależy komórka lokatorska ok 3m2.

Dodatkowo dla mieszkańców osobna, darmowa suszarnia.

Mieszkanie jasne, ekspozycja na obie strony bloku z okien: południowy-
zachód - północny-wschód.

Mieszkanie po niedawnym sprzed 1,5 roku, na podłogach panele, w
łazience płytki (dodatkowo w kuchni płytki na ścianach), okna
plastikowe, w oknach żaluzje. Do wprowadzenia, nie wymaga żadnych
nakładów finansowych.

W cenie zostaje stała zabudowa, reszta mebli do uzgodnienia.
Ogrzewanie i woda ciepła z sieci miejskiej. Brak gazu w budynku.
Wysokość czynszu to ok. 600 zł (w tym CO, zaliczka na wodę, śmieci,
fundusz remontowy) plus prąd. Własność z KW.

 

Lokalizacja:

Bezpośrednio przy bloku znajduje się sklep wielobranżowy (Lewiatan),
żłobek, przychodnia i szkoła podstawowa (wkrótce otwarty zostanie
basen), siłownia plenerowa. W najbliższej okolicy (3-5 minut piechotą):
place zabaw, Biedronka i kilka innych sklepów, kilka prywatnych
żłobków, liczne punkty usługowe i gastronomiczne, ogrodzony wybieg
dla psów z wieloma
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