Kraków, Bronowice , 49,81m2
mieszkanie na sprzedaż

545 000,00 PLN

Opis
Symbol oferty

TNI-MS-22234

Lokalizacja

Kraków, Bronowice, Bronowice Małe, Kołowa

Rodzaj budynku

apartamentowiec

Pow. całkowita
[m2]

49,81 m²

Lokalizacja: dzielnica Krowodrza, ulica Armii Krajowej.

Powierzchnia
użytkowa [m2]

49 m²

Lokalizacja inwestycji zapewnia szybką komunikację z c e n t r u m m i a s t a ,

Piętro

7p

obwodnicą Krakowa oraz lotniskiem (Balice).

Liczba pokoi

2

Cena

545 000 PLN

Cena/m2

10941.58 PLN

Cena garażu

5 000 PLN

Luksusowy apartament w prestiżowej inwestycji przy ul.Kołowej w Krakowie
usytuowany jest na 7p iętrze strzeżonego kompleksu Verona Building.

Apartamentowiec znajduje się w sąsiedztwie znanych biurowców: Galileo,
Newton, Edison oraz uczelni np. AGH.
Apartament składa się z:
- sypialni,
- salonu z aneksem kuchennym,
- przedpokoju
- łazienki.

Posiada 2 tarasy.

Mieszkanie jest słoneczne i ciche, w pełni umeblowane i urządzone. Posiada
klimatyzację. Do apartamentu przynależy miejsce parkingowe w garażu
podziemnym - istnieje możliwość dokupienia.

Standard
Opłaty w
czynszu

woda, utrzymanie części wspólnych, ochrona, monitoring,
fundusz remontowy, CO, wywóz śmieci

Opłaty wg
liczników

prąd

Liczba pięter w
budynku

13

Stan lokalu

bardzo dobry

Stan prawny

własność

Mies. czynsz
admin.

616 PLN

Czynsz zimowy

616 PLN

Okna

nowe drewniane

Instalacje

nowe

Balkon

jest

Liczba balkonów 2

Dodatkowe opłaty to: czynsz administracyjny ( w tym : woda, śmieci ,
ogrzewanie miejskie wliczone) + prąd według zużycia.

Zapraszam do prezentacji.

---------------------------------------------------------------------------

Rok budowy

2010

Plac zabaw

tak

Widok

na inne budynki

Gaz

brak

Woda

tak - miejska

Dojazd

asfalt

Otoczenie

inne budynki

Ogrzewanie

miejskie

Winda

tak

Liczba wind

2

Usytuowanie

Luxury apartment in the prestigious investment in ul.Kołowa in Krakow is located

jednostronne

Drzwi
tak
antywłamaniowe
Liczba pokoi

2

Podłogi pokoi

panele

Typ kuchni

aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem

Location: Krowodrza district, street Armii Krajowej.

Rodzaj kuchni

aneks kuchenny - połączony z salonem

Location provides fast communication with the city center and the Balice airport.

Podłoga kuchni

gres

Typ łazienki

nowa

Liczba łazienek

1

Glazura łazienki

nowego typu

Wyposażenie
łazienki

WC, wanna, umywalka, pralka, lustro

Liczba
przedpokoi

2

Podłoga
przedpokoi

gres

on the 7th floor of the guarded complex -Verona Building.

The apartment is located next to office buildings : Galileo, Newton, Edison and
universities as AGH.

The apartment consists of:
- Bedroom,
- Living room with kitchenette,
- Hall
- Bathroom.

It has 2 terraces. There is possibility to buy car space in underground parking.

The apartment is very sunny and quiet, fully furnished and decorated. It also has
air- conditioning.

The apartment also has parking space in the underground garage.

Additional charges: administration fee (including: water, trash, urban heating
included) + electricity according to consumption.
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