Kraków, Bieżanów-Prokocim - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 265250.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko
Telefon
Telefon komórkowy

Sylwia Lenda
+48 12 353 11 44
+48 501008873
sylwia.lenda@poludnie.eu

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty

PLD-MS-24934
Kraków, Bieżanów-

Opis

Lokalizacja
Prokocim

Mieszkanie dla Ciebie
Rodzaj budynku

Zapraszam Państwa do zapoznania się z inwestycją w

Pow. całkowita [m2]

Krakowie w okolicy Bieżanowa. Tylko 20 min. do Centrum

Powierzchnia użytkowa

Krakowa. Blisko także obwodnica.

[m2]

blok
53,05 m²

53,05 m²

Piętro

4p

Podstawowe informacje:
Ilość pokoi

3

Liczba pokoi: 3

Cena

265 250 PLN

Pow. użytkowa: 53,05 m kw.

Cena/m2

5000.00 PLN

Piętro: 4

Cena garażu

29 000 PLN

Ogrzewanie: miejskie
Termin zakończenia inwestycji: wrzesień 2018

Nieruchomość

Cena: 265 250 zł
Cena miejsca postojowego: 29 000 zł
Cen komórki lokatorskiej: 1 000 zł/m kw.

Standard
Opłaty w czynszu
Opłaty wg liczników
Ilość pięter w budynku

O inwestycji:
W spokojnej i otoczonej zielenią części Krakowa-Bieżanowa
powstaje osiedle o kameralnej i atrakcyjnej
architektonicznie zabudowie. Z myślą o wygodzie

Stan lokalu
Stan prawny
Okna
Instalacje

woda, wywóz śmieci
prąd, woda
5
deweloperski
Własność
nowe PCV
nowe

mieszkańców przygotowaliśmy funkcjonalne lokale w
najbardziej poszukiwanych metrażach – od 20 do 120 mkw.
To mieszkania 2, 3, oraz 4-pokojowe. Dodatkowo istnieje
możliwość ich łączenia. Do lokali przynależą obszerne
balkony. W każdym budynku będzie działać szybka i cicha
winda. Wygodne parkowanie zapewniają miejsca w
podziemnych garażach oraz na parkingach zewnętrznych,
tuż przy budynkach. Teren osiedla zostanie
zagospodarowany zielenią i elementami małej architektury. Z
myślą o najmłodszych lokatorach i ich rodzicach

Balkon

duży

Rok budowy

2018

Widok
Woda
Dojazd
Otoczenie
Ogrzewanie

panorama miasta
jest
asfalt
działki niezabudowane
C.O. miejskie

zaplanowano plac zabaw.

Winda
Usytuowanie
Drzwi antywłamaniowe

0% prowizji od kupującego

tak
jednostronne
tak

Przystosowania dla
tak
niepełnosprawnych

Pomieszczenia
Jeśli masz pytania, zapraszam do kontaktu!
Kontakt do opiekuna oferty:

Ilość pokoi

Sylwia Lenda

Wysokość pomieszczeń

2,7000 m

Podłogi pokoi

wylewka

tel.: 501 008 873

3

e-mail: sylwia.lenda@poludnie.eu
aneks kuchenny
Południe Nieruchomości

Typ kuchni

Kraków, ul. Bronowicka 31/1

połączony z jadalnią i
salonem

tel: 12 353 11 44
aneks kuchenny -

Nota prawna

Rodzaj kuchni
połączony z salonem

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie

Podłoga kuchni

oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może

Typ łazienki

podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych

Ilość łazienek

wylewka
nowa
1

K.C.
Powierzchnia łazienki
5,05 m²
[m2]
Glazura łazienki

bez glazury

Podłoga łazienki

wylewka

Glazura WC

bez glazury

Podłoga WC

wylewka

Ilość przedpokoi
Podłoga przedpokoi

1
wylewka

