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Dom do wynajęcia! Przegorzały, 250 m2

Cena

20 000 zł
80 zł/m2

KRAKÓW
Przegorzały

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki

250.00 m2 5 4 3

Dodatkowe udogodnienia:

 Ogrodek
 Klimatyzacja
 Balkon
 Parking

Mint Property ma przyjemność zaprezentować  dom
jednorodzinny do wynajęcia, o pow. 250 m2. Nieruchomość
położona jest w dzielnicy Zwierzyniec.

Dom jest wolnostojący na działce o pow. ok. 550 m2. Wybudowany
został w 2020 roku.  Podjazd jest wyłożony kostką brukową. Brama
otwiera się automatycznie. Ogrody są zagospodarowane i wyposażone
w automatyczny system nawadniania.

Nieruchomość składa się z:

piwnica:

kotłownia
pralnia
łazienka z miejscem na saunę
sala do ćwiczeń
sala bilardowo-kinowa

parter:

hol
garderoba
biuro
łazienka
kuchnia
jadalnia
salon

I piętro:

hol, 
4 sypialnie (jedna z garderobą)
2 łazienki

 

Dom wykończony jest w wysokim standardzie, na podłogach deski
wielowarstwowe i płytki gresowe. Łazienki są w pełni urządzone. W
budynku jest rozprowadzona klimatyzacja oraz nagłośnienie. W całym
domu są automatyczne rolety antywłamaniowe. 

Z salonu jest wyjście na urządzony taras, z kolei z górnej sypialni na
przeszklony balkon. Dom jest całkowicie wyposażony w sprzęty
najwyższej klasy.

Do domu przynależy jednostanowiskowy garaż, z miejscem do
przechowywania sprzętu sportowego, z automatycznie zamykającą się
bramą, oraz 2 miejsca postojowe na podjeździe. W bezpośrednim
sąsiedztwie ogólnodostępny parking wielostanowiskowy.

Na zdjęciach wizualizacje. 

Dom będzie dostępny os stycznia 2023r.
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Lokalizacja:

Dom położony jest w jednej z najbardziej zielonej dzielnicy Krakowa,
idealnej do uprawiania sportu i rekreacji - w pobliżu znajduje się
Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, z największym kompleksem
leśnym - Las Wolski. Do czynnego wypoczynku można wybrać też

Błonia, Bulwary

Dane agenta:
Justyna Wilk

793670635 justyna.wilk@mintproperty.pl


