Kraków, Prądnik Biały - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 470844.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko
Telefon komórkowy

Biuro Obsługi
731 331 003
mjacak@annderson.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty

KHN-MS-10585
Kraków, Prądnik Biały,

Opis
SPRZEDAŻ MIESZKAŃ BEZPOŚREDNIO -----BRAK PROWIZJI----BRAK
PODATKU PCC

Lokalizacja

Pachońskiego
Rodzaj budynku

Bardzo ładne mieszkanie , na ostatnim piętrze - szóstym z TARASEM
ODDANIE WRZESIEŃ / LISTOPAD 2021
W ofercie w tym etapie posiadamy jeszcze ok 100 wolnych mieszkań w
metrażach od 25 m2 do 65 m2
Mieszkania na piętrach z balkonami lub/i tarasami , zaś mieszkania na
parterze posiadają swój prywatny ogródek.

Pow. całkowita [m2]

Istnieje możliwość zakupu miejsca parkingowego w garażu podziemnym
lub/i miejsca na zewnątrz.
Komórki lokatorskie

Ilość pokoi

OSIEDLE :
Bardzo dobrze skomunikowane , w budowie linia tramwajowa
Osiedle otaczają parki Krakowa
Ścieżki rowerowe
Bogate zaplecze usługowo-handlowe

Cena/m2

KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI ----KUPUJĄCY NIE PŁACI PODATKU
PCC 2 %
>>>>>>>ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA >>>>>KONTAKT TEL : 731
331 003 <<<<<<<<<<
Posiadamy własny dział kredytowy , nasi doradcy bezpłatnie przygotują
najlepszą ofertę kredytową na zakup mieszkania

Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie

blok
40,59 m²

Powierzchnia użytkowa
40,55 m²
[m2]
Piętro

Cena

6p
2
470 844 PLN
11600.00 PLN

Nieruchomość
Standard
Stan lokalu

deweloperski

Okna

PCV

Rok budowy

2019

Alarm

tak

Winda

tak

Ilość wind
Usytuowanie

oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może

Drzwi antywłamaniowe

podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych

Przystosowania dla

K.C.

Prądnik Biały, Henryka

1
jednostronne
tak

tak
niepełnosprawnych

Pomieszczenia
Bezpłatne konsultacje kredytowe w 20 bankach.Kredyt hipoteczny z marżą
od 0,7%

Ilość pokoi
Wysokość pomieszczeń

Chcesz sprzedać nieruchomość ? skontaktuj się z nami, pomożemy

Powierzchnia pokoi

dobrać odpowiednią strategię sprzedaży oraz weźmiemy pełną

Rodzaj kuchni

2
257 m
18,08 12,60 m²
aneks kuchenny

odpowiedzialność za cały proces.
Ilość łazienek

1

Powierzchnia łazienki
4,19 m²
[m2]
Ilość przedpokoi
Powierzchnia przedpokoi

1
5,68 m²

