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Nowoczesny,wyposażony apartament,wynajem,Rakowicka

Cena

4 500 zł
56 zł/m2

KRAKÓW
Rakowicka

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

80.00 m2 3 2 1 2

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Balkon
 Ochrona

Mint Property prezentuje na wynajem apartament o powierzchni 80m2
mieszczący się na 2 piętrze nowoczesnej inwestycji Apartamenty
Novum przy reprezentacyjnej ulicy Rakowickiej.

Jest to nowa inwestycja z 2014 roku zlokalizowana w ścisłym centrum
Krakowa kilka kroków od Dworca Głównego, Galerii Krakowskiej i
kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego. Krakowski Rynek Główny
znajduje się zaledwie 10 minut spacerem od mieszkania. W pobliżu
wiele restauracji, sklepów oraz punktów usługowych.
Kompleks charakteryzuje się wysokim standardem wykończenia oraz
nowoczesnymi rozwiązaniami wewnątrz budynków. W budynku
dwujęzyczna recepcja oraz cichobieżne windy, a cały kompleks jest
strzeżony i monitorowany.
Miejsce jest dogodnym punktem komunikacyjnym (bliskość dworca
kolejowego i autobusowego, komunikacja tramwajowa i autobusowa
pozwalająca dotrzeć szybko w każdy rejon Krakowa). Z Dworca
Głównego kursuje również pociąg na lotnisko w Balicach oraz do
centrum biurowego Kraków Business Park w Zabierzowie.

Prezentowany apartament o powierzchni 80 m2 składa sie z:
- pokoju dziennego z aneksem kuchennym
- dwóch oddzielnych sypialni
- łazienki
- przedpokoju
- balkonu

Mieszkanie wykończone w bardzo wysokim standardzie, umeblowane i
w pełni wyposażone w sprzęt AGD: płyta indukcyjna, zmywarka,
lodówka z zamrażarką, piekarnik, mikrofalówka. Na wyposażeniu
znajduję się również telewizor. W części dziennej stół z krzesłami,
wygodna sofa oraz telewizor. W większej sypialni podwójne łóżko i
dodatkowa, funkcjonalna szafa. W drugiej sypialni szafka oraz biurko.
Mieszkanie posiada balkon na stronę patio.

Istnieje możliwość wynajęcia miejsca postojowego.

Cena: 4500 PLN + 400 PLN Media + 300 PLN miejsce postojowe

Zapraszamy do kontaktu oraz na prezentacje nieruchomości

Elżbieta Jelonek
Tel: 576 160 260
Mail:

Dane agenta:
Michał Chmura

884341444 michal.chmura@mintproperty.pl


