Mieszkanie, 2-pokojowe, 41 m2 (Kraków - Podgórze)
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Do wynajęcia od 1 maja dwupokojowe mieszkanie przy ul. Szafrana - dzielnica Podgórze w inwestycji Osiedle Fi (2016).
MIESZKANIE
Znajduje się na 1 piętrze w nowym 6 piętrowym nowoczesnym bloku mieszkalnym z 24h ochroną i monitoringiem.
Składa się z: salonu z aneksem kuchennym, przestronnej sypialni, łazienki oraz przedpokoju łącznie ok. 41 m2. Do mieszkania przynależy również balkon (ekspozycja
zachodnia).
Mieszkanie wyposażone i umeblowane w wysokim standardzie. W kuchni wysokiej klasy sprzęt AGD: klasyczna czarna lodówka, zmywarka w zabudowie, piekarnik,
płyta indukcyjna, okap oraz przepiękna zabudowa kuchenna wykonana na specjalne zamówienie. Dodatkowo stół z 4 krzesłami.
W salonie zestaw wypoczynkowy wygodna rozkładana sofa, szafka RTV oraz białe meble. Możliwość dokupienia telewizora na życzenie klienta. W sypialni podwójne
łóżko, za kilka dni pojawi się szafa wnękowa.
Łazienka wyposażona w wannę z opcją prysznica, nową pralkę, umywalkę z lustrem oraz toaletę. W przedpokoju również pojawi się szafa wnękowa.
INWESTYCJA
Osiedle Fi to nowe osiedle o wysokim standzie. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, osiedle jest monitorowane całodobowo, a cały ruch kołowy skierowano w
przestrzeń podziemną. Dzięki temu na osiedlu jest zawsze cicho, spokojnie i bezpiecznie. Dodatkowo na terenie osiedla boisko do gry w koszykówkę, wiaty rowerowe,
plac zabaw dla dzieci.
LOKALIZACJA
Doskonała lokalizacja, przyjazna okolica, tereny rekreacyjne (park, bulwar nad Wilgą, Zakrzówek). Bezpośrednie sąsiedztwo centrum - dzielnic: Kazimierz i Stare Miasto
a także doskonały dostęp do węzła komunikacji miejskiej z możliwością dojazdu w każdą stronę Krakowa.
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Pobliski węzeł komunikacji miejskiej daje mieszkańcom Osiedla Fi możliwość dojazdu w każdą stronę miasta. Kolejny atut lokalizacji to bliskość galerii handlowych
(Bonarka) placówek medycznych, szkół i przedszkoli.
Cena wynajmu: 2000 zł + ok. 350 zł czynsz administracyjny + prąd wg zużycia (ok. 50 zł)
Dodatkowe informacje:
- Kaucja zwrotna dla właściciela w wysokości 2000 złotych;
- Wszystkie media z sieci miejskiej.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu umówienia prezentacji mieszkania!
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
Information about ﬂat:
Price: 2000 zlotych + administrative rent (about 350 zlotych) + electricity (about 50 zlotych)
Deposit: 2000 zlotych
Location: Szafrana Street
District: Podgorze
Size: 41 m2
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Level: 1st
Bedroom: 1
Kitchen (separated/connected with living room): connected
Bathroom: 1
Distance to center: 12 minutes from Main Square
8 minutes from Kazimierz
10 minutes from Wawel Castle
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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