KRAKÓW, STARE MIASTO , SZLAK
Cena:

MIESZKANIE NA WYNAJEM

1 250 PLN

Powierzchnia:
12 m2

Liczba pokoi:

1

Piętro:

1

Pokój 12m2 ul.Karmelicka STARE MIASTO
Numer oferty

11539

Typ transakcji

Wynajem

Cena

1 250 PLN
12 m2

Powierzchnia
Cena za m2

104 PLN / m2

Liczba pokoi

1

Opis oferty
1250zł pokój z balkonem ul.Karmelickawolny od 1 czerwca Polish/English Room for rent/pokój do wynajęcia 12m2 ul. Karmelicka STARE
MIASTO To jest pokój w mieszkanie wielopokojowym Mieszkanie jest podłączone do sieci miejskiej więc ogrzewanie jest miejskie. 5 minut
pieszo od Rynku Głównego! 10 min pieszo od Dworca Głównego 15 min pieszo na AGH 20 min pieszo UP Jednym słowem - blisko wszędzie:)
Oddzielna, bardzo duża i jasna kuchniaz jadalnią . Mieszkanie jest czyste, nowoczesne, ciepłe, umeblowane i wyposażone. Znajduje się na 3
piętrze . Mieszkanie w ZNAKOMITEJ lokalizacji. Bardzo dobry, bezpośredni dojazd uczelni i w każde miejsc Krakowa! Najbliższy przystanek na
ul.Karmelickiej w odległości ok 300m od mieszkania Linie tramwajowe: 2,4,8,14,18,20,64,69,74,78, Linie autobusowe "Plac Inwalidów":
152,304,352,5********05,618,7********02 W pobliżu znajduje się sporo sklepów spożywczych, także 24 h, piekarnie, restauracje, apteki i wiele
punktów usługowych. Mieszkanie świeżo po remoncie, jasne, czyste, nowoczesne, świeże, ciepłe i w pełni umeblowane. W kuchni 2 lodówki
z zamrażarką, kuchenka z piekarnikiem, czajnik, mikrofalówka, kubki, sztućce, garnki, noże, wszystko co jest niezbędne aby zamieszkać. Na
podłodze w pokojach nowe wykładziny. W kuchni i przedpokoju nowe panele, w łazience płytki. Łazienka wyposażona w kabinę
prysznicową, umywalkę, pralka wc dodatkowo osobna toaleta. Pokój w pełni umeblowany -Sofa, szafa, komoda, stolik i krzesło. Pokój jest
zamykany na klucz! Wszystko w mieszkaniu nowe Mieszkanie wyposażone w deskę do prasowania, żelazko, suszarkę do ubrań,odkurzacz i
przedmioty do utrzymywania porządku. Podpięty bardzo szybki internet! Cena 1250zł + media (250 zł stała stawka przez cały rok, niezależnie
od zużycia! Razem 1500zł z mediami W tej kwocie zawarto prąd, gaz, wodę, ogrzewanie miejskie, śmieci i opłatę za internet. ) Ulica
Spasowskiego 6/przecznica z ul.Łobzowskiej. Kontakt: Rafał tel 534-838-534 Whatsup +48 534-838-534Room with balcony 1250zlnearest stop
is on Karmelicka street, about 300m from the apartment;) Tram lines: 2, 4, 8, 14, 18, 20, 64, 69, 74, 78, Bus lines "Plac Inwalidów":
152,304,352,5********05,618,7********02 There are many grocery stores nearby, also 24 h, bakeries, restaurants, pharmacies and many service
points. Apartment freshly after renovation, bright, clean, modern, fresh, warm and fully furnished. In the kitchen, 2 refrigerators with a
freezer, a cooker with an oven, kettle, microwave, cups, cutlery, pots, knives, everything there is necessary to live. New carpets on the floor
in the rooms. New panels in the kitchen and hall, tiles in the bathroom. Bathroom equipped with a shower cubicle, a washbasin, and a
separate toilet washing machine toilet. Room fully furnished - sofa, wardrobe, chest of drawers, table and chair. The room is locked!
Everything in the apartment is new The apartment is equipped with an ironing board, iron, clothes dryer, vacuum cleaner and housekeeping
items. Very fast internet connection! Price 1250 PLN + utilities (250 PLN fixed rate throughout year, regardless of consumption! This amount
includes electricity, gas, water, district heating, garbage and internet fee. ) Total 1500zł all included Kontakt: Rafał tel. 534-838-534 Whatsup
+48 534-838-534
Wszystkie nasze oferty można zobaczyć na naszej stronie www.starowicznieruchomosci.pl

Kontakt
Rafał Starowicz
534838534
Starowicz nieruchomości Szlak 26, 31-153 Kraków

rafal@starowicznieruchomosci.pl

