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Piękny 4-pok. apartament 93m2 w super lokalizacji

Cena

1 220 000 zł
13 118 zł/m2

KRAKÓW
ul. płk. Francesco Nullo

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

93.00 m2 4 3 2 3

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Klimatyzacja
 Balkon
 Ochrona

Mint Property prezentuje apartament położony w nowoczesnym
i ekskluzywnym kompleksie mieszkalnym przy ul. Francesco
Nullo w Krakowie.

Nieruchomość o powierzchni 93m2 znajduje się na 3 piętrze i składa się
z przestronnego salonu, trzech sypialni, w pełni wyposażonej kuchni,
dwóch łazienek (łazienka z prysznicem przynależy do głównej sypialni,
w drugiej łazience do dyspozycji wanna) oraz przedpokoju. Dodatkowo z
głównej sypialni, salonu oraz najmniejszego pokoju mamy dostęp na
dwa balkony. 
Mieszkanie jest w pełni wyposażone i umeblowane. Wszystko w
najwyższym standardzie. 
Dzięki dużej powierzchni okien oraz ekspozycji na wschód, zachód i
południe apartament jest bardzo jasny. 
Wyposażenie mieszkania:

salon:klimatyzacja, narożny wypoczynek, stolik kawowy, szafka
rtv, stół jadalniany dla 4 osób
aneks kuchenny: wysokiej klasy sprzęt AGD (zmywarka,
piekarnik, lodówko-zamrażarka, okap, płyta indukcyjna)
główna sypialnia: podwójne łóżko, szafa w zabudowie, TV 40
cali oraz fotel
sypialnia z podwójnym łóżkiem, szafą w zabudowie oraz
regałem 
mały pokój: biurko z krzesłem, regał, wersalka
łazienka z wanną: Wanna, pralko-suszarka, toaleta, umywalka
łazienka z prysznicem: prysznic, tolaeta, umywalka
przedpokój: duża szafa, siedzisko i wieszak
dwa przestronne balkony

Idealna lokalizacja sprawia, że z łatwością można dostać się do każdej
części miasta.
W pobliżu sklep, apteka, przedszkole, siłownia. Zaledwie w 10 minut
pieszo można dotrzeć do dworca PKP/PKS oraz do Galerii Krakowskiej.

Cena: 1 220 000 PLN + 2x 60 000 PLN (miejsce postojowe) + 10
000 PLN (komórka lokatorska)

Zapraszamy do oglądania!

Dane agenta:
Łukasz Janawa

536303391 lukasz.janawa@mintproperty.pl


