Typ nieruchomości:

MIESZKANIE

Rodzaj transakcji:

WYNAJEM

Miejscowość:

Kraków

Dzielnica:

Kazimierz

Wioletta Wierzbicka
tel.: 884 938 222
wioletta@koloseum-nieruchomosci.pl

cena: 2

750PLN

Cena za m2: 43 PLN
Powierzchnia całkowita:

64 m2

Liczba pokoi:

2

Piętro:

1
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Balkon

NIE

KOLOSEUM NIERUCHOMOŚCI prezentuje luksusuowy, nowoczesny apartament w samym centrum
Kazimierza.
LOKALIZACJA
- centrum historycznej dzielnicy Kazimierz
- w bliskim sąsiedztwie liczne kawiarnie, restauracje, punkty handlowo - usługowe.
- 10 min spacerem na Bulwary Wiślane, Wawel
- w niewielkiej odległości Galeria Krakowska
- miejsce doskonale skomunikowane z postałymi dzielnicami Krakowa ( liczne linie tramwajowe i
autobusowe)
OPIS
Apartament w stylu nowoczesnym o pow. 64 m2 położony na 1 piętrze wyremontowanej kamienicy.
W skład apartamentu wchodzi:
- pokój dzienny z aneksem kuchennym
- sypialnia
- spora garderoba
- łazienka z wanną i prysznicem
- pomieszczenie gospodarcze z pralką
- korytarz
Wysoki standard wykończenia zgodnie z projektem architekotonicznym. W pełni umeblowany i wyposażony
w wysokiej jakości sprzęt AGD.
Ogrzewanie - MPEC
Ciepła woda - bojler elektryczny.
Dostępny do zaraz.
Czynsz najmu: 2750 PLN + 450 PLN czynsz + prąd
Wymagana kaucja
KOLOSEUM NIERUCHOMOŚCI presents for rent a luxury, modern apartment in the center of Kazimierz.
LOCATION
- the center of the historical district Kazimierz
- closte to many caﬀes, restaurants, shops, groceries
- 10 min walk to the Vistula Boulevards, Wawel Castle
- a short distance from Galeria Krakowska
- close to tram and bus stops
DESCRIPTION
Modern style apartment of 64 m2 located on the 1st ﬂoor of a renovated building.
The apartment consists of:
- living room with kitchenette

www.mls.pl

- bedroom
- large closet
- bathroom with bath and shower
- utility room with washing machine
- corridor
High standard of ﬁnishing according to the architectural design. Fully furnished and equipped with high
quality household appliances.
Heating - MPEC
Hot water - electric boiler.
Available immediately.
Rent: 2750 PLN + 450 PLN rent + electricity
Deposit required
Ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dokładamy wszelkich starań,
aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu
jednak na fakt, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i nie zawsze dają się zweryﬁkować, ﬁrma
KOLOSEUM NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność oraz aktualność.
Z nami 100% bezpieczna transakcja !
We speak English, please do not hesitate to contact us.
Wioletta Wierzbicka
Koloseum Nieruchomości
tel. 884-938-222
e-mail: wioletta@koloseum-nieruchomosci.pl

Numer licencji pośrednika odpowiedzialnego za ofertę: 19837

Symbol

487493

Rodzaj nieruchomości

MIESZKANIE

Rodzaj transakcji

WYNAJEM

Status

AKTUALNA

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

2 750, 00 PLN

Województwo

Małopolskie

Miejscowość

Kraków

Dzielnica - osiedle

Kazimierz

Powierzchnia całkowita

64, 00 m2
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Liczba pokoi

2

Piętro

Liczba pięter

4

Garaż

Nr Licencji

19837
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