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Czteropokojowe mieszkanie, 75 m2, Sapiehy

Cena

685 000 zł
9 133 zł/m2

KRAKÓW
Sapiehy

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

75.00 m2 4 2 1 2

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Balkon

Mint Property prezentuje czteropokojowe mieszkanie o
powierzchni 75 m2 przy ulicy Adama Stefana Sapiehy.

Nieruchomość znajduje się na drugim piętrze trzypiętrowego budynku z
2015 roku, w skład której wchodzi:

Salon z aneksem kuchennym - 27 m2
Sypialnia 1 - 14 m2
Sypialnia 2 - 14 m2
Gabinet - 7 m2
Łazienka - 5 m2
Garderoba - 2 m2
Przedsionek

Dodatkowo, do nieruchomości przynależą 2 zadaszone tarasy - każdy o
powierzchni 13 m2. 

Mieszkanie składa się z przestronnego salonu z aneksem kuchennym,
dwóch sypialni, gabinetu, łazienki, przedsionka, korytarza i garderoby. Z
salonu i jednej z sypialni można wyjść na duże tarasy. Wysoki standard
wykończenia, dodatkowo w kuchni, łazience i przedsionku zabudowa
wykonana na wymiar oraz sprzęty AGD (zmywarka, lodówka, kuchenka,
piekarnik).

Dużym atutem mieszkania jest również przedsionek zabudowany
szafkami na buty, pojemną szafą na ubrania z dużym lustrem,
wieszakami, gdzie można wygodnie zdjąć kurtki i buty, a brud z
zewnątrz nie przenosi się do dalszej części mieszkania.

Garaż i komórka: samodzielny garaż 23 m2 z bramą garażową
otwieraną automatycznie na pilota z bespośrednim przejściem do
komórki lokatorskiej 6 m2; Piwnica oraz garaż są usytuowane na
poziomie „0”, możliwość wejścia do piwnicy i garażu bezpośrednio z
bloku. Przed garażem możliwość postawienia 2 samochodu. Garaż +
komórka lokatorska dodatkowo płatne 60 000 PLN.

Nieruchomość znajduje się w spokojnej okolicy, na os. Mistrzejowice
Nowe w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych.
Nieruchomość położona jest na drugim piętrze trzypiętrowego budynku
z windą, z 2015 roku. Budynek jest ogrodzony, kameralny, jest w nim
jedynie 18 mieszkań. Dodatkowe atuty: teren wokół bloku ogrodzony, z
ładnie zadospodarowaną zielenią, zamykany
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