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Do wynajęcia od zaraz dwupokojowe mieszkanie w inwestycji klasy premium - Browar Lubicz, przy ul. Lubicz, dzielnica Stare Miasto. Doskonała propozycja dla osób
ceniących sobie bliskość centrum (5 minut piechotą do Rynku Głównego) oraz wysoki standard wykończenia.
MIESZKANIE
O powierzchni ok. 45 m2 składa się z: salonu z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki oraz przedpokoju.
Mieszkanie ma w pełni wyposażoną kuchnię w wysokiej klasy sprzęt AGD: lodówka w zabudowie, zmywarka, piekarnik, stylowy okap, płyta indukcyjna.
Meble zostały zaprojektowane na wymiar przez projektanta i wykonane na specjalne zamówienie. Dodatkowo w salonie sofa oraz elegancki stolik z fotelami. W sypialni
duże łóżko, regał na książki, szafa w zabudowie.
W łazience wanna z opcją prysznica, pralka, toaleta, elegancka armatura.
Mieszkanie zaprojektowane i wykończone z dbałością o najmniejszy detal.
LOKALIZACJA
Centrum miasta, bardzo ciche otoczenie (do mieszkania wchodzi się przez dziedziniec). W pobliżu znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe, co daje bardzo
dobre połączenie z każdą częścią Krakowa komunikacją miejską. Browar Lubicz to prestiżowa lokalizacja oraz niepowtarzalna klasa wykończenia z dbałością o każdy
detal.
Cena najmu: 3000 zł + około 400 zł czynsz administracyjny + prąd wg zużycia
Dodatkowe informacje:
- Kaucja zwrotna dla właściciela wynosi 6000 zł;
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- Mieszkanie dostępne od zaraz.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu umówienia prezentacji mieszkania!
Telefon kontaktowy do Brokera odpowiedzialnego za ofertę:
(+48) 888 772 777
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: 3000 PLN + administrative rent & electricity (400 PLN)
Depost: 6000 PLN
Location: Lubicz Street
District: Old Town
Size: 45 m2
Level: 2nd
Bedroom: 1
Kitchen (separated connected with living room): connected
Bathroom: 1
Distance to center: 5 minutes by walk
We highly recommend and invite you to watch!
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For more information there is a Broker's telephone number:
(+48) 888 772 777
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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