KRAKÓW, KROWODRZA, AZORY, WYBICKIEGO
Cena:

MIESZKANIE NA WYNAJEM

1 500 PLN

Powierzchnia:
51 m2

Liczba pokoi:

3

Piętro:

0

3 pok.z garażem, Krowodrza/Azory, Wybickiego
Numer oferty

53485

Typ transakcji

Wynajem

Cena

1 500 PLN
51 m2

Powierzchnia
Cena za m2

29 PLN / m2

Liczba pokoi

Opis oferty
3 pokojowe mieszkanie ul. Wybickiego w dzielnicy Krowodrza
LOKALIZACJA:
Mieszkanie położone blisko centrum miasta, około 20 min piechota do rynku, 5 min od przystanku tramwajowego (tramwaje 3, 5, 7, 19, 50,
69) (5 min do Galerii Kraków), 1 min od przystanków autobusowych, 7 min od przystanku PKP (dojazd do Zabierzów Business Park ~4-5 min).
W pobliżu sklepy: biedronka, TESCO, Kaufland 10 min, oraz liczne małe sklepy w promieniu do 10 min na piechotę: Żabka, Kefirek itd. Obok 2
parki i boiska sportowe, szkoły, przedszkola. Cala infrastruktura jest w promieniu 1 km, wiec pod tym względem jest to jedno z najlepszych
miejsc w Krakowie do zamieszkania.
UKŁAD:
3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 51 m2 usytuowane na wysokim parterze budynku przy ulicy Wybickiego .Składa się z salonu
połączonego z kuchnią, 2 nieprzechodnich i oddzielnych pokoi, łazienki z WC oraz przedpokoju. Mieszkanie posiada balkon.

STANDARD I WYPOSAŻENIE:
Kuchnia umeblowana i wyposażona: lodówka, zamrażarka, zmywarka do naczyń, zlew, kuchenka z blatem ceramicznym i piekarnikiem,
połączona z salonem.
Łazienka jest z wanną i pralką.
Dwa pokoje są wyposażone w łóżka i szafy. W salonie narożnik szary, stół jadalny.
Mieszkanie posiada balkon.
BUDYNEK:
budynek z domofonem, instalacją alarmową,
na nowym, strzeżonym, zamkniętym osiedlu!
FINANSE:
- koszt wynajmu 1500 zł
- czynsz administracyjny 261 zł
- prąd, woda, CO według zużycia ok. 250zł w lecie,400 zł w zimie
- kaucja zwrotna jednomiesięczna zł

3

- istnieje możliwość wynajęcia garażu w cenie 300 zł
Aneta Fijałkowska
Rent A- Z Kompleksowa obsługa nieruchomości
+48 533 643 744
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kontakt
Aleksandra Kwiecień

kwiecien.rentaz@gmail.com

+48 533 120 350
RENT A-Z Kompleksowa obsługa nieruchomości Kazimierza Chałupnika 33 m. 1, 31-464 Kraków

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

