KRAKÓW, DĘBNIKI, BABIŃSKIEGO
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

544 000 PLN

Powierzchnia:
47 m 2

Liczba pokoi:

Piętro:

4

2

4 POP./BALKON/DĘBNIKI/WYSOKI STANDARD /BABIŃSKIEGO
Numer oferty

1215276

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

544 000 PLN
47 m 2

Powierzchnia
Cena za m2

11 574 PLN / m2

Liczba pokoi

4

OPIS OFERTY
4 pok./ balkon / Dębniki / wysoki standard /Babińskiego
Agencja Nieruchomości Optima prezentuje ustawne 4 pokojowe mieszkanie o powierzchni 47 m2 w dzielnicy Dębniki przy ulicy
Babińskiego.
Usytuowane jest na II piętrze w III piętrowym bloku z 1960 r.
Mieszkanie składa się z salonu połączonego z aneksem kuchennym i trzech pokoi (aktualnie 2 sypialnie i biuro z pokojem
gościnnym), łazienki oraz balkonu. Do mieszkania przynależy duża piwnica.

Mieszkanie kompleksowo odnowione w 2019 roku (łącznie z instalacjami). Wysoki standard wykończenia, w pełni wyposażone
(meble na wymiar, sprzęt AGD wysokiej klasy) - gotowe do zamieszkania.
Okna: PCV
Podłogi: panele i płytki.
Ekspozycja: wschód i zachód
cena: 544 000 zł do negocjacji.
Świetna lokalizacja !
Cicha i spokojna okolica, wokół dużo zieleni.
Rozbudowana jest również infrastruktura handlowo-usługowa ( sklepy i centra handlowe), kulturalna i sportowa.
W okolicy znajdują się szkoły, przedszkola i żłobki. Świetnie skomunikowane kilka minut do pętli Czerwone Maki.
Oferujemy pomoc przy załatwieniu najtańszego kredytu, nasz doradca kredytowy wybierze najlepszą ofertę dla Państwa bez
ponoszenia dodatkowych kosztów.
Transakcje przeprowadzone z naszym biurem są ubezpieczone.
Gwarantujemy profesjonalną obsługę!
Współpracujemy również z zaufaną i doświadczoną Kancelarią Notarialną.
Umowa przedwstępna GRATIS.
Na stronie internetowej naszego biura znajdą Państwo również oferty, które nie są publikowane na portalach: www.an-optima.pl
Zapraszamy do kontaktu!
Maciej tel: 884 310 100
e-mail: biuro@an-optima.pl

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Maciej Rogoziński (licencja nr: 22001
)
Więcej ciekawych ofert na naszej stronie AN-Optima. Zapraszamy !

KONTAKT
Maciej Rogoziński

maciej@an-optima.pl

12 346 58 38

884 310 100

Agencja Nieruchomości Optima Kobierzyńska 110, 30-382 Kraków

