KRAKÓW, GRZEGÓRZECKA
Cena:

MIESZKANIE NA WYNAJEM

1 850 PLN

Powierzchnia:
64 m2

Liczba pokoi:

2

Piętro:

0

Mieszkanie na wynajem
Numer oferty

44048

Typ transakcji

Wynajem

Cena

1 850 PLN
64 m2

Powierzchnia
Cena za m2

29 PLN / m2

Liczba pokoi

Opis oferty
The English description is available at the end of the Polish text.
STARE MIASTO! NOWE PIĘKNE 2-POKOJOWE MIESZKANIE! DOSKONAŁA LOKALIZACJA, WYSOKI STANDARD! Z DUSZĄ! TANIO!!!
Mieszkanie dostępne od 1 listopada.
Mieszkanie będzie świeżo odmalowane na biało;
LOKALIZACJA:
- zaraz przy HALI TARGOWEJ
- dzielnica: Stare Miasto, ul. GRZEGÓRZECKA
- BLISKO Rynek Główny, 15 minut spacerkiem
- świetny dostęp do komunikacji autobusowej i tramwajowej
- niedaleko PLANTY, Galeria Krakowska, Dworzec Główny, Kazimierz, Hala Targowa a także ogromna ilość punktów handlowych oraz
usługowych
- bezpośredni dostęp do największych atrakcji miasta
BUDYNEK:
- bardzo zadbana NOWA kamienica
- domofon
- schludna klatka schodowa (sprzątana raz w tygodniu), jasne korytarze
UKŁAD:
Komfortowe 2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 64m2, usytuowane na II piętrze kamienicy. Składa się z 2 nieprzechodnich pokojów,
osobnej widnej kuchni, łazienki z WC i prysznicem oraz przedpokoju.
WYPOSAŻENIE:
Mieszkanie w pełni wyposażone sprzętami naprawdę dobrej jakości.
CECHY DODATKOWE:
- mieszkanie umeblowane i wyposażone - można wejść i od razu mieszkać
STANDARD WYKOŃCZENIA:

2

- standard mieszkania: idealny
- nowe okna
- mieszkanie komfortowe i jasne
MEDIA:
- ogrzewanie miejskie
- możliwość podpięcia internetu, TV i telefonu
FINANSE:
- koszt wynajmu: 1850zł
- BRAK CZYNSZU!!!
- media (gaz, prąd, śmieci i woda) według zużycia
- kaucja 2500zł
*******************************************************
OLD TOWN! NEW BEAUTIFUL 2-BEDROOM APARTMENT! Excellent location, high standard! SOUL! CHEAP!
LOCATION:
- Right at the exhibition hall
- A district of Old Town, st. Grzegórzecka
- Close to Market Square, 15 minutes walk
- Excellent access to bus and tram
- Near the Planty Krakow Gallery, Station Square, Kazimierz, Market Hall and the huge amount of shopping and service
- Direct access to the city attractions
BUILDING:
- A very neat house NEW
- intercom
- Neat staircase (cleaned once a week), clear corridors
LAYOUT:
Comfortable two-room apartment with an area of 64m2, situated on the second floor of the building. It consists of two intransitive rooms,
separate bright kitchen, bathroom with toilet and shower and hallway.
EQUIPMENT:
Apartment fully equipped with appliances really good quality.
ADDITIONAL FEATURES:
- Apartment furnished and equipped - you can access and immediately accommodate
STANDARD FINISH:
- Standard apartment: ideal
- New windows
- Flat comfortable and light
MEDIA:
- District heating
- Possibility of connecting the Internet, TV and telephone
FINANCE:
- The cost of renting: 1850zł
- NO ADMIN FEE
- Utilities (gas, electricity, garbage and water) consumption by
- Deposit 2500zł

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kontakt
Aneta Fijałkowska

fijalkowska.rentaz@gmail.com

+48 533 643 744
RENT A-Z Kompleksowa obsługa nieruchomości Helclów 19 lokal 1u, 31-148 Kraków

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

