Mieszkanie, 2-pokojowe, 40 m2 (Kraków - Grzegórzki)
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Do wynajęcia apartament położony przy ul. Grzegórzeckiej - dzielnica Grzegórzki. Mieszkanie znajduje się w prestiżowej inwestycji Wiślane Tarasy, osiedle strzeżone,
tuż przy Bulwarach Wiślanych. Jest to idealna propozycja dla osób ceniących sobie wysoki standard wykończenia.
APARTAMENT
Znajduje się na drugim piętrze nowego, ekskluzywnego budynku z windą, znajdującego się na terenie zamkniętym. Mieszkanie ma powierzchnię 40 m2 i składa się z:
kuchni połączonej z pokojem, łazienki oraz przedpokoju. Do mieszkania przynależy balkon z cudownym widokiem na Wisłę.
Mieszkanie wyposażone i umeblowane w bardzo wysokim standardzie. Kuchnia wyposażona w najwyższej klasy AGD: lodówka, zamrażalka, piekarnik, nowoczesny
okap z ﬁltrem węglowym. ekskluzywny i profesjonalny ekspres do kawy. W salonie duża wygodna rozkładana kanapa, stolik, sprzęt audio, telewizor plazmowy 55" z
kinem domowym oraz niepowtarzalny żyrandol z kryształów. W przedpokoju znajduje się pojemna szafa w zabudowie. Łazienka została wyposażona w prysznic, pralkę,
toaletę.
W całym apartamencie jest ogrzewanie podłogowe.
LOKALIZACJA
Przyjazna, spokojna okolica, dużo zieleni (tuż przy Bulwarach). W pobliżu znajdują się sklepy (Żabka na terenie osiedla) i przystanki (5 minut do przystanku
tramwajowego i autobusowego), co daje bardzo dobre połączenie z każdą częścią Krakowa komunikacją miejską. Widok z balkonu zapiera dech w piersiach. Jedyne
takie mieszkanie dostępne już od zaraz!
Cena wynajmu: 2300 zł + czynsz administracyjny 380 zł + prąd wg zużycia
Dodatkowe informacje:
- Kaucja zwrotna dla właściciela w wysokości 2300 złotych;
- Preferowany okres wynajmu minimum 12 miesięcy.
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Serdecznie prosimy o kontakt w celu umówienia prezentacji!
Telefon kontaktowy do Brokera odpowiedzialnego za ofertę:
(+48) 888 338 222
m2-Broker Salon Sprzedaży i Wynajmu Nieruchomości / Real Estate Broker
Al. Beliny-Prażmowskiego 9/13A 31-514 Kraków (Lokal witrynowy)
www.m2-broker.pl
Gorąco polecam i zapraszam do oglądania!
Telefon kontaktowy do Brokera odpowiedzialnego za ofertę:
(+48) 888 338 222
m2-Broker
Lubicz 3,
31-034 Kraków
www.m2-broker.pl
Information about ﬂat:
Price: 2300 PLN + administrative rent (about 380zł) + electricity
Location: Grzegórzecka Street
District: Grzegórzki
Size: 40m2
Level: 2nd
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Bedrooms: 1
Kitchen (separated/conntected with living room): connected
Bathroom: 1
Distance to center: 10 minutes by walk
We highly recommend and invite you to watch!
For more information there is a Broker's telephone number:
(+48) 888 338 222
m2-Broker
Real Estate Broker
Al. Beliny Prażmowskiego 9/13A
31-514 Kraków
www.m2-broker.pl
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości
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