
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
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23-05-2023
Numer oferty: 14575

Idealne pod inwestycję, 8300zł/m2 Ruczaj 3p

Cena

499 000 zł
8 303 zł/m2

KRAKÓW
Roberta Jahody

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

60.10 m2 3 2 1 4

Dodatkowe udogodnienia:

 Balkon
 Parking

Mint Property ma przyjemność zaprezentować mieszkanie o
powierzchni 61m2, znajdujące się w okolicach ul.
Bobrzyńskiego.

Mieszkanie znajduje się na 4 piętrze 4 piętrowego bloku z 1999r.

W skład mieszkania wchodzi:

- pokój dzienny z aneksem kuchennym,
- 2 oddzielne pokoje,
- łazienka
- przedpokój.

Mieszkanie bardzo widne i przestronne. Dużo światła zapewnia
dwustronny rozkład (orientacja wschód - zachód).

Nieruchomość posiada duży (ok. 8m2) balkon z którego moża podziwiać
piękny zachód słońca.
W mieszkaniu jest bardzo cicho, ponieważ znajduje się w drugiej lini
zabudowy od ul. Bobrzyńskiego.

Mieszkanie może wymagać minimalnego odświeżenia. Kuchnia i
łazienka są w pełni wyposażone, w pierwszej sypialni znajduje się
pojemna szafa oraz kanapa, w drugiej szafa, szuflady oraz biurko. Salon
do własnej aranżacji.

Niewątpliwym plusem jest bardzo duży potencjał tej inwestycji.
Możliwość własnej aranżacji pozwala na dopasowanie mieszkania do
swoich potrzeb a doskonała lokalizacjia umożliwia wygodną
komunikację do centrum Krakowa oraz szybki wyjazd na obwodnicę.
Wygodne parkowanie umożliwia duża ilość miejsc postojowych przed
budynkiem.

W niewielkiej odległości znajdują się siedziby wielu korporacji (UBS,
Motorola, Shell, Ericsson) oraz kampus UJ. W okolicy znajduje się
również wiele punktów usługowych (restauracje, sklepy, salon fryzjerski
itp).

Zdjęcia przedstawiają wygląd mieszkania w momencie zamieszkania
przez właściciela. Obecnie salon jest do własnej aranżacji, oraz brakuje
łóżka w sypialni. 

Cena:

- 499 000zł,
- czynsz adm. 360zł + prąd i gaz.

Pełna własność, KW bez obciążeń.
Do mieszkania przynależy piwnica.

Zapraszamy do kontaktu oraz na prezentację nieruchomości.

Agent odpowiedzialny

Dane agenta:
Mint_Archiwum Mint_Archiwum

mint_archiwum@mintproperty.pl


