Kraków, Bronowice - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 432720.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko

Aleksandra Musiał

Telefon

+48 12 353 11 44

Telefon komórkowy

+48 730 300 369
aleksandra.musial@poludnie.eu

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty
Lokalizacja

Opis

Najnowsza propozycja skierowana do osób,
które cenią sobie uroki i tradycję Bronowic.

Rodzaj budynku
Pow. całkowita [m2]

PLD-MS-25769
Kraków, Bronowice
blok
48,08 m²

Powierzchnia użytkowa

48,08m2

48,08 m²
[m2]

3 pokoje (4 piętro)
Piętro

cena 432 720 zł

Termin realizacji: czerwiec 2018

Ilość pokoi

4p
3

Cena

432 720 PLN

Cena/m2

9000.00 PLN

Nieruchomość
Standard

Opis:
Opłaty w czynszu

Inwestycja ta, to pięciopiętrowy budynek mieszkalny,
wielorodzinny, w którym mieszkania oscylują w metrażach od
38m2 aż do 101m2.

Opłaty wg liczników
Ilość pięter w budynku
Stan lokalu

Mieszkańcy będą mogli również wypocząć na przestronnych
balkonach loggiach i tarasach.

Stan prawny
Okna

Aby zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych w
budynku zaprojektowano kondygnację podziemną z
indywidualnymi boksami garażowymi.

Instalacje

Politechnika (8min pieszo)
Uniwersytet Pedagogiczny (8 min pieszo)
AGH (20min pieszo)
Uniwersytet Rolniczy (25min pieszo)

prąd, gaz
5
deweloperski
Własność
nowe PCV
nowe

Balkon

mały

Rok budowy

2017

Widok

Lokalizacja:

woda, wywóz śmieci

na inne budynki

Gaz

jest

Woda

jest

Dojazd

asfalt

Otoczenie

działki zabudowane

Ogrzewanie

własne dla budynku

Winda

tak

sklep spożywczy (3min pieszo)
przystanek tramwajowy[6 linii] (7min pieszo)

Usytuowanie
Drzwi antywłamaniowe

dwustronne
tak

Pomieszczenia
Miejsce w garażu podziemnym - 2 706/m2 (pow.15-34m2 ), komórka

Ilość pokoi

lokatorska - 3 400/ m2 (pow.2,7m2 -4,3m2 )

Wysokość pomieszczeń

2,6000 m

Podłogi pokoi

wylewka

Zadzwoń lub napisz:

Typ kuchni

3

otwarta na pokój
aneks kuchenny -

Rodzaj kuchni
połączony z salonem

aleksandra.musial@poludnie.eu
Podłoga kuchni

730300369

Nota prawna

Typ łazienki

wylewka
nowa

Glazura łazienki

bez glazury

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie

Podłoga łazienki

wylewka

oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może

Glazura WC

bez glazury

Podłoga WC

wylewka

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

Ilość przedpokoi
Podłoga przedpokoi

1
wylewka

