KRAKÓW, PROF. MICHAŁA BOBRZYŃSKIEGO
Cena:

MIESZKANIE NA WYNAJEM

2 100 PLN

Powierzchnia:
67,50 m2

Liczba pokoi:

3

Piętro:

4

Super wygodne mieszkanie na Ruczaju - 3 pokoje
Numer oferty

328591

Typ transakcji

Wynajem

Cena

2 100 PLN
67.5 m2

Powierzchnia
Cena za m2

31,11 PLN / m2

Liczba pokoi

3

Opis oferty
Szukasz mieszkania na wynajem w dobrze skomunikowanej lokalizacji? Zapoznaj się z tą ofertą.
Ładne, przestronne mieszkanie o powierzchni 67,5 m2 mieści się na czwartym piętrze w 5- kondygnacyjnym budynku przy ulicy
Bobrzyńskiego 39a. Mieszkanie składa się z salonu częściowo połączonego z kuchnią, dwóch sypialni, łazienki, WC i holu. Dodatkowo do
mieszkania przynależy komórka lokatorska.
Po wejściu do mieszkania znajdujemy się w sporym przedpokoju, w którym znalazła miejsce pojemna szafa w zabudowie Po lewej stronie
znajdują się dwie sypialnie. Z jednej z nich wychodzimy na dużą loggię gdzie do południa można zażywać kąpieli słonecznych. Po prawej
stronie od wejścia mamy pokój dzienny z zachodnią ekspozycją, który jest bardzo jasny, ustawny z wyjściem na balkon oraz wejście do
wydzielonej kuchni z jadalnią. Z korytarza mamy również wejście do wc oraz łazienki, w której relaksu mogą zaznać zarówno fani kąpieli w
wannie jak również fascynaci szybkiego prysznica.
Mieszkanie jest ustawne, dobrze rozplanowane co umożliwia w kreatywny sposób zaaranżowanie wnętrza.
W ramach potrzeb istnieje możliwość doposażenia mieszkania.
Osiedle jest ogrodzone. Na terenie osiedla znajdują się miejsca postojowe. Istnieje możliwość wynajęcia takiego miejsca w cenie 200zł/m-c
Doskonała lokalizacja i komunikacja.
W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla ulokowana jest pętla autobusowo-tramwajowa komunikacji miejskiej "Czerwone Maki P+R", z której
odjeżdżają tramwaje na jednej z tras Krakowskiego Szybkiego Tramwaju w kierunku centrum Krakowa, jak i autobusy miejskie i pozamiejskie.
Cena wynajmu 2100 zł
Kaucja zwrotna - 3000 zł
czynsz administracyjny - około 550 zł, prąd płatny według zużycia.
Nie zwlekaj. Już dziś zadzwoń i umów się aby obejrzeć to wyjątkowo ładne mieszkanie.
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