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Trzy pokoje i miejsce postojowe na Grzegórzkach

Cena

2 600 zł
38 zł/m2

KRAKÓW
Grzegórzecka

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

68.00 m2 3 2 1 1

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Balkon
 Parking
 Ochrona

Na wynajem nowoczesne i bardzo ładnie urządzone w neutralnych
kolorach z wysokiej jakości sprzętem i umeblowaniem mieszkanie
położone przy ul. Grzegórzeckiej - dzielnica Grzegórzki, tuż przy
Bulwarach Wiślanych.

Przestronny apartament z balkonem znajduje się na 1 piętrze nowego
budynku z windą, znajdującego się na monitorowanym terenie
zamkniętym. Mieszkanie ma powierzchnię 68 m2 i składa się z:

przestronnego salonu z aneksem kuchennym,
dwóch sypialni,
łazienki,
przedpokoju
garderoby.

Do mieszkania przynależy też balkon - 6m2. Okna w salonie (balkon) i
kuchni wychodzą na stronę południową, a w sypialniach na stronę
północną.
Mieszkanie wyposażone i umeblowane w wysokim standardzie.
Aneks wyposażony w sprzęt AGD: lodówka, piekarnik, okap, płyta
ceramiczna, mikrofalówka, czajnik, naczynia kuchenne, sztućce.
W salonie wygodna kanapa, duży stół z 4 krzesłami, stolik kawowy,
szafka RTV, telewizor. W przedpokoju szafa wnękowa. Duża sypialnia -
podwójne łóżko, komoda, szafka nocna. Mała sypialnia - biurko z
krzesłem, regał , możliwość doposażenia zgodnie z potrzebami
wynajmującego.
W łazience zamontowano wannę z natryskiem oraz deszczownicą,
toaletę oraz umywalkę z lustrem, pralkę.

LOKALIZACJA
Przyjazna, spokojna okolica, dużo zieleni (tuż przy Bulwarach). W
pobliżu znajdują się sklepy (Żabka, Społem) i przystanki (5 minut do
przystanku tramwajowego i 8 do autobusowego), co daje bardzo dobre
połączenie z każdą częścią Krakowa komunikacją miejską.

Cena wynajmu: 2600 zł mies. + czynsz administracyjny ok. 500 zł +
prąd wg. zużycia oraz internet.

Dodatkowe informacje:
- Kaucja dla właściciela w wysokości 3100 zł.
- Możliwość wynajęcia miejsca parkingowego w garażu podziemnym za
dodatkową opłatą.
- Mieszkanie wolne od zaraz.
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