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Każda agencja jest niezależnym podmiotem 
gospodarczym.
Broszura nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego.
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5-POKOJOWE – 159 m2 
 KAZIMIERZ – ul. Orzeszkowej 
– Nieruchomość składa się z 
pięciu pokoi, kuchni , łazienki 
z WC oraz przedpokoju. Możli-
wość podziału na trzy mniejsze 
mieszkania. 

2-POKOJOWE – 65 m2 
KAZIMIERZ – ul. Dietla – 
Nowoczesne mieszkanie z 
klasycznymi elementami, 
składające się z sypialni, pokoju 
dziennego, garderoby, kuchni, 
łazienki z WC oraz balkonu. 

1-POKOJOWE – 21m2

KAZIMIERZ – Plac Wolnica  
– Idealne pod inwestycję.  
Mieszkanie wykończone skła-
dające się z jednego pokoju 
z antresolą sypialnianą oraz 
aneksu kuchennego i łazienki z 
WC. Możliwość negocjacji ceny.

2-POKOJOWE – 57 m2

GRZEGÓRZKI – ul. Rzeźnicza 
– Nieruchomość po remoncie, 
składająca się z dwóch osob-
nych pokoi, odzielnej kuchni, 
przedpokoju oraz łazienki z 
WC. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Ogrzewanie miejskie.

1-POKOJOWE – 24 m2

STARE GRZEGÓRZKI – ul. 
 Dietla – Nieruchomość z wi-
dokiem na Wawel. Składa się 
z jasnego pokoju z aneksem 
kuchennym oraz łazienki z WC. 
Idealne na wynajem krótkoter-
minowy.

3-POKOJOWE – 79 m²
KAZIMIERZ – ul. Skawińska 
– Nieruchomość położona na 
 pierwszym piętrze w  kamienicy  
z ogrzewaniem miejskim. Składa-
jąca się z trzech osobnych pokoi, 
oddzielnej  kuchni, przedpokoju, 
łazienki z WC. Mieszkanie bardzo 
dobrze doświetlone.

2-POKOJOWE – 60 m2 
KAZIMIERZ – ul. Św.  Wawrzyńca 
– Mieszkanie podzielone 
na dwa mniejsze w samym 
 centrum Kaziemierza. Do  
mieszkania przynależy piwnica. 
Idealne pod inwestycję. 

2-POKOJOWE – 47m2 
KAZIMIERZ – ul. Nowa –  
Nieruchomość w samym  centrum 
Kazimierza. Mieszkanie położone 
na pierwszym piętrze skadające 
się z dwóch pokoi, jasnej kuchni, 
przedpokoju oraz łazienki z WC. 
Idelne pod inwestycję.

1-POKOJOWE – 31 m²
KAZIMIERZ – ul. Starowiślna – 
Mieszkanie w  odremontowanej 
kamienicy. Nieruchomość w 
stanie deweloperskim do wy-
kończenia. Składa się z pokoju 
z aneksem kuchennym, łazienki 
oraz przedpokoju. Ogrzewanie 
gazowe. 

Cena: 1.025.000 zł Cena: 570.000 zł

Cena: 265.000 złCena: 650.000 zł

Cena: 599.000 zł

Cena: 499.000 zł

Cena: 330.000 złCena: 319.000 zł Cena: 950.000 zł

http://www.tecnocasa.pl

kod agencji: KRMH1

KRAKÓW – Kazimierz, Stare Miasto, Grzegórzki

12.428.23.20, 512.110.804
krmh1@tecnocasa.pl

STUDIO KAZIMIERZ S.C. – oddział I
ul. Starowiślna 33, 31-038 Kraków
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kod agencji: KRMM1

12.631.03.75, 512.110.802
krmm1@tecnocasa.pl

GESTIDOM Sp. z o. o. – oddział II
ul. Kazimierza Wielkiego 41, 30-074 Kraków

KRAKÓW – Łobzów

3-POKOJOWE – 90 m2

ŁOBZÓW – ul. Śląska, trzy 
oddzielne, duże pokoje, 
 kuchnia ze służbówką, łazienka 
z oknem, piwnica. Dwa wej-
ścia do mieszkania. Miejsce 
 postojowe pod budynkiem.

3-POKOJOWE – 61,65 m2

ŁOBZÓW – ul. Łokietka – 3 po-
koje, duża kuchnia, przedpokój, 
łazienka, WC, piwnica  
(5 m2). Mieszkanie znajduje się 
w pobliżu ulicy Wrocławskiej. 
Mieści się na 2 piętrze. Stan: do 
remontu.

LOKAL BIUROWY – 33,2 m2 

ŁOBZÓW – ul. Świętokrzyska – 
2 pokoje (każdy z niezależnym 
wejściem), kącik kuchenny, 
wspólna łazienka, 3 piętro w 
biurowcu z windą. Kryte miejsce 
postojowe.

2-POKOJOWE – 70 m2

ŁOBZÓW – ul. Friedleina – 
dwa duże pokoje, kuchnia z 
balkonem, łazienka, piwnica. 
 Mieszkanie po remoncie  
w 2016r. W pobliżu Nowego 
Kleparza. 

4-POKOJOWE –108 m2

ŁOBZÓW – al. Słowackiego 
– salon połączony z dwóch pokoi, 
3 sypialnie (jedna z balkonem), 
kuchnia z balkonem, spiżarka, ła-
zienka, WC, przedpokój, piwnica. 
Zadbany ogród dla mieszkańców 
kamienicy.

Pilnie poszukujemy mieszkań na 
sprzedaż bądź zamianę.  

Więcej informacji pod numerem  
tel. 512-110-802, 12 631-03-75.

1-POKOJOWE – 37,47 m2 

ŁOBZÓW – ul. Królewska – 
przedpokój, jeden duży pokój z 
balkonem typu loggia, osobna 
kuchnia z oknem, łazienka, piw-
nica. Drugie piętro. Przystanek 
tramwajowy pod budynkiem.

Cena: 250.000 zł

Cena: 749.000 zł

Cena: 790.000 zł

Cena: 469.000 zł Cena: 750.000 zł

Cena: 399.000 zł

3-POKOJOWE – 48 m2

ŁOBZÓW – ul. Mazowiecka – 3 
osobne pokoje, kuchnia z oknem, 
przedpokój, łazienka, balkon, 
piwnica. Mieszkanie znajduje się 
na 4 piętrze w budynku z windą. 
Miejsce postojowe za szlabanem.

Cena: 420.000 zł
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kod agencji: KRMF1

KRAKÓW – Dębniki, os. Podwawelskie

12.341.54.78, 604.163.263
krmf1@tecnocasa.pl

Studio Dębniki – oddział III
ul. Madalińskiego 18, 30-303 Kraków

2-POKOJOWE – 51 m2

STARE DĘBNIKI – ul.  Praska. 
Mieszkanie na II piętrze  
w budynku z cegły. Składa się 
z dwóch pokoi, kuchni, łazienki 
z wc oraz piwnicy. Zielona 
okolica. W pobliżu Skałki Twar-
dowskiego. 

5-POKOJOWE 145 m2

PYCHOWICE – Mieszkanie 
2 poziomowe o pow. 145 
m2 w 4 lokalowym budynku 
z 2012r. Salon z kuchnią, 
cztery sypialnie, 2 łazienki, 
pomieszczenie gospodarcze. 
2 miejsca  postojowe naziemne 
oraz ogródek.

3-POKOJOWE – 48 m2

OS. PODWAWELSKIE – ul. 
Komandosów. Przedpokój, 3 
pokoje, kuchnia, łazienka z wc, 
balkon. Ogrzewanie oraz woda 
z sieci miejskiej. 

3-POKOJOWE – 69,40m2

ZAKRZÓWEK – ul. Ceglarska. 
Mieszkanie 3 pokojowe w budynku 
z cegły z 2001 roku. Składa się  
z przedpokoju, 3 osobnych pokoi, 
jasnej kuchni, 2 łazienek, balkonu. 
Do mieszkania przynależy piwnica. 
Jasne mieszkanie w spokojnej  
i zielonej okolicy.

3-POKOJOWE 64 m2

ZAKRZÓWEK – ul.  Kapelanka. 
Mieszkanie 3 pokojowe. 
Czwarte piętro w budynku  
z cegły.

3-POKOJOWE – 65m2

ZAKRZÓWEK – ul. Twardowskiego. Apartament na pierwszym 
piętrze w budynku 2 piętrowym z windą. 2 sypialnie, salon, 
 półotwarta kuchnia, łazienka z wc. Stan idealny. Dodatkowo płatne 
miejsce postojowe w garażu podziemnym. 

Cena: 420.000 zł Cena: 420.000 zł Cena: 639.000 zł

Cena: 570.000 zł

Cena: 850.000 złCena: 799.000 zł

4-POKOJOWE – 76 m2

PYCHOWICE – Zakrzówek. Nowa inwestycja, kameralny budynek 
wzniesiony w technologii tradycyjnej. Przedpokój 4 pokoje kuchnia 2 
łazienki, miejsce postojowe w cenie mieszkania. 

Cena: 499.000 zł
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kod agencji: KRMR1

KRAKÓW – Stare Podgórze, Zabłocie, Ludwinów

12.263.00.40, 513.084.377
krmr1@tecnocasa.pl

STUDIO STARE PODGÓRZE S.C. – oddział IV
Rynek Podgórski 9/U1, 30-518 Kraków

2-POKOJOWE – ok 51 m2

STARE PODGÓRZE – dwa 
oddzielne pokoje, osobna jasna 
kuchnia, balkon, łazienka z WC, 
przedpokój, balkon, piwnica. 
Ogrzewanie centralne z sieci 
miejskiej. 

3-POKOJOWE – ok 61 m2

STARE PODGÓRZE – dwie 
sypialnie, salon z aneksem 
kuchennym, łazienka z toaletą, 
przedpokój, balkon, piwnica. 
Ogrzewanie miejskie. Dogodna 
lokalizacja; blisko przystanki 
komunkikacji miejskiej.

DZIAŁKA – ok. 20 arów
GAJ – działka budowlana, 
objęta MPZP z przeznaczeniem 
pod zabudowę jednorodzinną 
lub bliźniaczą. Prąd i woda 
na  działce, gaz w niedalekiej 
 odległości od nieruchomości. 

3-POKOJOWE – 71 m2

ZABŁOCIE – stylowe mieszkanie  
w apartamentowcu z windą. Prze-
stronny salon połączony z kuchnią, 
sypialnia, pokój dziecięcy, łazienka 
z wanną i prysznicem, toaleta, 
przedpokój, duża loggia. Dwustronna 
ekspozycja.

DOM WOLNOSTOJĄCY – 236 m2 
SIEPRAW – budynek dwupię-
trowy, technicznie i wieczysto-
-księgowo podzielony na dwa 
mieszkania (82,30 m2 + 153,90 
m2), wybudowany w techno-
logii tradycyjnej pod koniec lat 
80-tych. Działka o powierzchni 
8,7 a.

2-POKOJOWE – 53 m2 
STARE PODGÓRZE – dwa 
oddzielne pokoje, osobna 
jasna kuchnia, balkon, łazienka 
z WC, przedpokój, balkon, 
piwnica. Ogrzewanie miejskie. 
 Rozwinięta infrastruktura  
hanlowo-usługowa.

4-POKOJOWE – ok 88 m2 
STARE PODGÓRZE – dwupoziomo-
we mieszkanie w pobliżu Parku Bed-
narskiego. I poziom: trzy niezależne 
pokoje, kuchnia, łazienka, osobne 
WC, hall, balkon. II poziom: open 
space, łazienka z WC. Ogrzewanie 
centralne gazowe.

Cena: 399.000 zł

Cena: 969.000 złCena: 549.000 zł

Cena: 475.000 zł

Cena: 880.000 zł

Cena: od 10.000zł/m2 Cena: 449.000 zł Cena: 665.000 zł

MIESZKANIA W KAMIENICY – 
ok 31 m2 i ok 36 m2 
LUDWINÓW – mieszkanie typu 
„open space” oraz lokal podzie-
lony na dwie kawalerki w kame-
ralnej kamienicy. W sąsiedztwie 
silnie rozwinięta infrastruktura. 
Idealne także jako inwestycja 
pod wynajem.

1-POKOJOWE – ok 46 m2

ZABŁOCIE – przestronny pokój, 
osobna kuchnia, jasna łazienka 
z WC oraz przedpokój. Możli-
wość zmiany układu mieszkania 
na salon z aneksem kuchen-
nym oraz sypialnię. Kameralna, 
zadbana kamienica.

Cena: 395.000 zł
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kod agencji: KRMF2

12.263.01.35, 883.999.762
krmf2@tecnocasa.pl

STUDIO RUCZAJ S.C. – oddział VII
ul. Kobierzyńska 93, 30-382 Kraków

KRAKÓW - Ruczaj, Borek Fałęcki, Os. Cegielniana

MIEJSCE POSTOJOWE – 20 m2

RUCZAJ – ul. Grota 
 Roweckiego – miejsce 
 postojowe o  powierzchni 20 
m2  zlokalizowane w garażu 
podziemnym w bloku. Brama 
otwierana na pilota. Idealna 
propozycja dla mieszkańców 
osiedla oraz pod inwestycję -  
na wynajem.

2-POKOJOWE – 58 m2

RUCZAJ – ul. Obozowa –  
oddzielna kuchnia, salon, sypial-
nia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie posiada bardzo duży 
balkon, z którego rozpościera się 
piękna panorama Krakowa. Cicha 
i spokojna okolica. Sąsiedztwo 
Lasu Borkowskiego.

3-POKOJOWE – 77 m2

RUCZAJ – ul. Obozowa – trzy 
niezależne pokoje, oddzielna 
kuchnia, łazienka z WC oraz 
przedpokoj. Do mieszkania 
przynależy prywatny ogród o 
powierzchni ok. 115 m2. Ekspo-
zycja: południowa, zachodnia.

2-POKOJOWE – 47 m2

BOREK FAŁĘCKI – ul.  Żywiecka 
– dwa niezależne pokoje, 
 oddzielna duża kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój, przestronna 
piwnica. Wysoki parter. Miesz-
kanie odświeżone, nowe okna 
PCV. Cicha i  spokojna okolica. 
Sąsiedztwo Lasu Borkowskiego.

2-POKOJOWE – 64,50 m2

RUCZAJ – ul. Obozowa – lokal 
położony na trzecim piętrze w bloku 
z roku 2002 r składa się z dwóch 
przestronnych pokoi, oddziel-
nej kuchni, łazienki z WC oraz 
przedpokoju, bardzo duży balkon. 
Mieszkanie posiada skosy – w naj-
wyższym punkcie wysokość sufitu 
wynosi 3,60 m.

3-POKOJOWE – 63 m2 
RUCZAJ – ul.  Gwieździsta – 
Mieszkanie w wysokim standar-
dzie. Salon z aneksem kuchen-
nym, 2 oddzielne pokoje, łazienka 
z WC, przedpokój, ogródek. Eks-
pozycja dwustronna. Sąsiedztwo 
Kampusu UJ. Bardzo dobry układ 
mieszkania, idealne dla rodziny.

3-POKOJOWE – 46 m2

ŁAGIEWNIKI – Os. Cegielniana 
– nieruchomość położona na 4 
piętrze w wieżowcu składająca się 
z 3 niezależnych pokoi, osobnej 
kuchni, balkonu oraz łazienki z 
WC. Ogrzewanie miejskie, woda 
ogrzewana piecykiem gazo-
wym. Do mieszkania przynależy 
piwnica. 

3-POKOJOWE – 56 m2

RUCZAJ – ul. Ruczaj – miesz-
kanie usytuowane na czwartym 
piętrze w budynku z 2000 roku, 
które składa się z dwóch sypial-
ni, salonu z aneksem kuchen-
nym, szerokiego balkonu oraz 
łazienki z WC.

3-POKOJOWE – 80 m2 
RUCZAJ – ul. Obozowa – miesz-
kanie usytuowane na parterze w 
trzypiętrowym budynku składające 
się z dwóch niezależnych pokoi, 
salonu z aneksem kuchennym, 
łazienki z WC, tarasu ok. 16 m2 
oraz ogrodu. W cenie miejsce po-
stojowe naziemne przed blokiem.

Cena: 30.000 zł Cena: 319.000 zł

Cena: 402.000 złCena: 362.000 zł

Cena: 399.000 zł

Cena: 419.000 zł

Cena: 639.000 złCena: 499.000 zł Cena: 559.000 zł
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kod agencji: KRMF2

12.263.01.35, 883.999.762
krmf2@tecnocasa.pl

STUDIO RUCZAJ S.C. – oddział VII
ul. Kobierzyńska 93, 30-382 Kraków

KRAKÓW - Ruczaj, Borek Fałęcki, Os. Cegielniana

DOM BLIŹNIAK– ok. 160 m2

MOGILANY – GAJ –  
parter –  oddzielna kuchnia, 4 
pokoje, łazienka, korytarz; pierwsze 
piętro – niezagospodarowane pod-
dasze o pow. ok. 85 m2, możliwość 
wydzielenia 3 pokoi oraz łazienki i 
garderoby. Dom do remontu, dział-
ka o powierzchni 41 arów.

DOM WOLNOSTOJĄCY– ok. 140 m2

ŁAGIEWNIKI – os. Cegielniana –  
Nieruchomość położona na 9ar dział-
ce: na wysokim parterze salon z wyj-
ściem na balkon, przestronna kuchnia 
ze spiżarnią, duży pokój, łazienka 
oraz osobne WC. Na pierwszym 
piętrze znajduje się pokój oraz duży 
strych do adaptacji. Dodatkowo garaż 
jednostanowiskowy w bryle budynku, 
cały dom jest podpiwniczony.

DOM BLIŹNIAK – ok. 190 m2

BOREK FAŁĘCKI – ul. Jeleniogórska 
– Nieruchomość posiada trzy kondy-
gnacje: Parter - trzy pokoje, łazienka z 
wc, garaż. I piętro - salon z wyjściem 
na duży taras o powierzchni ok. 34 
m2, pokój, łazienka z wc, kuchnia. II 
piętro- trzy pokoje, balkon, łazienka 
z wc. Do nieruchomości przynależy 
ogródek 4 ar.

BUDYNEK USŁUGOWO-MIESZKALNY
RUCZAJ – ul. Obozowa – Budynek czterokondygnacyjny złożony z garażu podziemnego, lokalu 
usługowego położonego na parterze, lokalu użytkowego na pierwszym piętrze oraz 7 mieszkań  
o różnych metrażach obecnie służących jako lokale usługowe.

Cena: 425.000 zł Cena: 865.000 zł Cena: 1.100.000 zł

Cena:  informacja w biurze

√ BUDYNEK USYTUOWANY JEST  
 W SAMYM SERCU OSIEDLA

√ W POBLIŻU LAS BORKOWSKI ORAZ 
STREFA BUSSINES PRZY UL. ZAWIŁEJ

√ LOKAL USŁUGOWY NA PARTERZE  
 O POWIERZCHNI OK. 285 m2

√ W CENIE MIEJSCA POSTOJOWE  
W GARAŻU PODZIEMNYM
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kod agencji: KRMK1

KRAKÓW – Krowodrza

KRAKÓW – Krowodrza

12.636.44.40, 793.717.771
krmk1@tecnocasa.pl

STUDIO KROWODRZA – oddział VIII
ul. Bratysławska 2, 31-201 Kraków

STUDIO ŚRÓDMIEŚCIE – oddział XVIII  
ul. J. Brodowicza 16, 31-518 Kraków

2-POKOJOWE – 39 m2

KROWODRZA – ul. Siemaszki – 
przedpokój, 2 oddzielne pokoje, 
osobna, jasna kuchnia, łazienka, 
loggia, piwnica. Mieszkanie w 
kameralnym 3-piętrowym budynku. 
Cicha, zielona okolica. 

2-POKOJOWE – 33 m2

KROWODRZA – ul.  Kluczborska 
– 2 oddzielne pokoje, osobna 
kuchnia, łazienka z wc, loggia. Do 
mieszkania przynależy piwni-
ca. Mieszkanie na strzeżonym 
 osiedlu ‘’Ukryte Pragnienia’’.

1-POKOJOWE – 35 m2

KROWODRZA – ul.  Rusznikarska 
– przedpokój, kuchnia, pokój, 
łazienka, balkon, piwnica. Przy bloku 
znajdują się miejsca postojowe za 
szlabanem-tylko dla mieszkańców. 
Cicha, spokojna okolica. Blok z 2000 
roku.

3-POKOJOWE – 73 m2

KROWODRZA – ul.  Krowoderskich 
Zuchów – dwupoziomowe: I poziom: 
przedpokój, salon z aneksem 
kuchennym, wc, garderoba; II poziom: 
2 oddzielne pokoje, łazienka z wc, 
balkon, garderoba do. Do mieszkania 
przynależy piwnica. Możliwość dokupie-
nia garażu. 

2-POKOJOWE – 50 m2

KROWODRZA – ul. Rusznikarska 
– przedpokój, kuchnia, 2 nie-
przechodnie pokoje, łazienka z WC, 
piwnica. Bardzo dobrze rozwinięta 
infrastruktura i komunikacja miejska. 
Ciepła woda i ogrzewanie z sieci 
miejskiej.

4-POKOJOWE – 95 m2

KROWODRZA – ul. Bratysławska 
– przedpokój, 3 oddzielne pokoje, 
salon z aneksem kuchennym, 
łazienka z wc, dodatkowe wc, 2 
balkony oraz loggia. Mieszkanie 
jest bardzo jasne – ekspozycja na 
3 strony świata. 

Cena: 320.000 zł Cena: 345.000 zł

Cena: 540.000 złCena: 365.000 zł

Cena: 359.000 zł

Cena: 850.000 zł

2-POKOJOWE – 50m2

ŚRÓDMIEŚCIE – ul. Brodowicza 
-przedpokój, 2 pokoje, jasna kuch-
nia, łazienka z wc. Mieszkanie 
znajduję się w przyziemiu. Ogrze-
wanie elektryczne. Mieszkanie po 
generalnym remoncie. Idealne pod 
wynajem!!!

2-POKOJOWE – 90m2

ŚRÓDMIEŚCIE – ul. Brodowicza –
przedpokój, 2 duże pokoje, kuchnia, 
pomieszczenie gospodarcze, łazienka 
z WC, garaż oraz ogród. Mieszkanie 
znajduje się na parterze w domu. 
Doskonałe połączenie MPK z każdą 
częścią Krakowa. 

Poszukujemy  
mieszkań do kupna 

lub wynajmu  
w okolicach Ronda 

Mogilskiego,  
os. Oficerskiego  

i Olszy.
Kontakt: 604 683 680

Cena: 750.000 złCena: 299.000 zł
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kod agencji: KRMD1

KRAKÓW – Bronowice, os. Widok

12.307.21.24, 791.965.990
krmd1@tecnocasa.pl

STUDIO BRONOWICE S.C. – oddział IX
ul. Bronowicka 54, 30-091 Kraków

3-POKOJOWE – 44 m2

BRONOWICE – ul. Bronowicka 
– Przedpokój, 3 osobne pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, piwnica. 
Mieszkanie po generalnym re-
moncie. Budynek z windą. Idealne 
mieszkanie pod inwestycje.

2-POKOJOWE – 56 m2

OSIEDLE WIDOK – ul.  
Na Błonie – Przedpokój, salon z 
aneksem kuchennym, sypialnia, 
łazienka z WC, balkon, komórka 
lokatorska. Mieszkanie w stanie 
bardzo dobrym. Zamknięte 
osiedle.

3-POKOJOWE – 64 m2

BRONOWICE – ul.  Głowackiego 
– Przedpokój, 3 osobne pokoje, 
jasna kuchnia, łazienka z 
WC, balkon. Mieszkanie w 
kameralnym budynku. Dosko-
nała lokalizacja pod względem 
komunikacyjnym.

2-POKOJOWE – 44 m2

BRONOWICE – ul. Hamernia – 
pokój z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC, 2 
balkony. Mieszkanie w stanie 
deweloperskim. Oddanie bu-
dynku w 2019 roku. Cicha  
i spokojna okolica.

3-POKOJOWE – 63 m2

BRONOWICE – ul. Rydla – 
Przedpokój, 3 osobne pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, piwnica. 
Mieszkanie po generalnym 
remoncie. Kameralny budynek 
po renowacji. Cicha i spokojna 
okolica.

3-POKOJOWE – 63 m2

BRONOWICE – ul. Bronowicka 
– Przedpokój, salon z anek-
sem kuchennym, 2 sypialnie, 
 łazienka z WC. Mieszkanie  
w budynku z 2008 roku. Miesz-
kanie w stanie bardzo dobrym.

2-POKOJOWE – 48 m2

OSIEDLE WIDOK – ul. Balicka 
– Przedpokój, 2 osobne pokoje, 
jasna kuchnia, łazienka z WC, 
balkon, piwnica. Funkcjonalny 
układ pomieszczeń. Budynek 
z 2002 roku. Duże możliwości 
aranżacyjne mieszkania.

3-POKOJOWE – 71 m2

BRONOWICE – ul. Juliusza 
Lea – Przedpokój, 3 osobne 
pokoje, jasna kuchnia, łazienka, 
osobne WC, balkon, piwnica. 
Funkcjonalny układ pomiesz-
czeń. Kameralny budynek  
z cegły. Możliwość dokupienia 
garażu. 

4-POKOJOWE – 90 m2

BRONOWICE – ul. Armii Krajowej 
– Przedpokój, 4 pokoje, jasna 
kuchnia, 2 łazienki z WC, balkon, 
piwnica. Mieszkanie w kameralnym 
5-piętrowym budynku. Funkcjonal-
ny układ pomieszczeń. Doskonała 
lokalizacja pod względem komuni-
kacyjnym.

Cena: 359.000 zł Cena: 394.502 zł

Cena: 499.000 złCena: 472.600 zł

Cena: 399.000 zł

Cena: 550.000 zł

Cena: 649.000 złCena: 585.000 zł Cena: 650.000 zł
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kod agencji: KRMG1

KRAKÓW – Grzegórzki, Dąbie

12.341.08.01, 531.992.777
krmg1@tecnocasa.pl

STUDIO GRZEGÓRZKI S.C. – oddział X
ul. Szafera 1, 31-543 Kraków

1-POKOJOWE – 40,43m2

GRZEGÓRZK I – ul. Nullo – 
przedpokój, pokój, kuchnia, 
łazienka, balkon, piwnica. 
Mieszkanie w bloku z ce-
gły. Mieszkanie do własnej 
 aranżacji, blisko komunikacji 
miejskiej.

2-POKOJOWE – 47m2

GRZEGÓRZKI – ul. Szafera – 
przedpokój, dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka, balkon francuski, 
piwnica. Mieszkanie w dobrym 
stanie technicznym w 2013 roku 
przechodziło generalny remont 
(instalacje, wymiana okien, 
 podłogi). Bardzo ciche. 

3-POKOJOWE – 66,5 m2

GRZEGÓRZKI – ul. Aleja 
Pokoju – przedpokój, trzy 
oddzielne pokoje, jasna kuchnia, 
 łazienka, WC, loggia, piwnica. 
Po remoncie. Istnieje możliwość 
wydzielenia 4 pokoju. Mieszka-
nie bardzo dobre pod inwestycję 
na wynajem bądź na start dla 
rodziny. Blisko MPK.

APARTAMENT – 54m2 
GRZEGÓRZKI – ul. Cystersów – przedpokój, salon z aneksem ku-
chennym, 2 sypialnie, łazienka z WC, Taras. Możliwość dokupienia 
miejsca postojowego w parkingu podziemnym. Nowe budownictwo 
(2017). Mieszkanie w bardzo wysokim standardzie w pełni wyposa-
żone i umeblowane. Ogrzewanie podłogowe, całodobowa ochrona.
STAN: IDEALNY.

Salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia – 48,5 m2

DĄBIE – ul. Dąbska – przedpokój, 
salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC, balkon 
3,3 m2. Możliwość dokupienia 
miejsca postojowego. Mieszkanie 
w spokojnej i świetnie skomuniko-
wanej okolicy.

DOM – WIELICZKA-JANOWICE – 
140m2

Dom dwupoziomowy, na działce 
10 arów. Na pierwszej kondygnacji 
znajduje się: salon z kominkiem, aneks 
kuchenny, pokój gościnny oraz łazienka 
z WC. Na kondygnacji drugiej znajdują 
się 4 sypialnie z balkonami. Garaż 
(18m2) w bryle domu,dodatkowo duży 
podjazd, piękny ogród, podgrzewane 
podłogi, system inteligentnego domu 
(centralny odkurzacz, klimatyzacja).
STAN: IDEALNY.

Cena: 325.000 zł

Cena: 615.000 złCena: 389.000 zł

Cena: 535.000 zł do negocjacji

Cena: 850.000 zł

Cena: 430.000 złCena: 646.250 zł

2-POKOJOWE – 51m2

GRZEGÓRZKI – ul. Francesco 
Nullo – przedpokój, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, balkon, 
piwnica 5m2. Budynek z cegły 2 
piętrowy. Mieszkanie do własnej 
aranżacji, duże i przestronne poko-
je (wysokość 280 cm), ulokowane 
na parterze. Blisko komunikacji 
miejskiej.

KAWALERKA – 26,5 m2

DĄBIE – ul. Aleja Pokoju – przed-
pokój z aneksem kuchennym, 
przestronny jasny pokój, łazienka 
z WC, piwnica. Mieszkanie w 
czteropiętrowym bloku na trzecim 
piętrze. Mieszkanie po remoncie 
– stan Idealny. Blisko komunikacji 
miejskiej.
Cena: 261.000 zł do negocjacji
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kod agencji: KRMS1

KRAKÓW – Salwator

12.307.24.31, 534.534.605
krms1@tecnocasa.pl

STUDIO SALWATOR S.C. – oddział XI
ul. Senatorska 26, 30-106 Kraków

2-POKOJOWE – 38,5 m2

SALWATOR – ul. Lelewela.
Mieszkanie składające się z: 
przedpokoju, pokoju łączonego 
z kuchnia, osobnego pokoju 
oraz łazienki z WC. Duże możli-
wości aranżacyjne.

4-POKOJOWE – 73 m2

STARE MIASTO – ul. Felicjanek.
Mieszkanie składające się z: 
przedpokoju, 4 pokoi, kuchni, do 
mieszkania przynależy dodat-
kowo piwnica 20m2. Możliwość 
 podziału na mniejsze lokale 
Ogrzewanie MPEC.

DOM – 174m2 
ZWIERZYNIEC –  
ul. Korzeniowskiego. Dom 
znajduje się na działce o 
powierzchni 10,5 ar. Doskonała 
lokalizacja do zamieszkania, 
cicha i spokojna okolica. 

2-POKOJOWE – 38 m2

SALWATOR – ul. Kraszewskiego. Mieszkanie znajdujące się na drugim piętrze, składające się z: przed-
pokoju, kuchni, pokoju w amfiladzie, sypialni oraz łazienki i osobnego WC. Kamienica po generalnym 
remoncie w 2019 roku. Ogrzewanie MPEC

2-POKOJOWE – 36,3 m2

SALWATOR – ul. Dunin Wąsowicza.
Mieszkanie składające się z: przedpokoju, salonu z aneksem kuchennym, sypialni oraz łazienki w WC. 
Mieszkanie w trakcie gruntownego remontu. Termin zakończenia remontu 1 Październik 2019r.  
Ogrzewanie oraz woda z sieci miejskiej.

Cena: 365.000 zł Cena: 695.000 zł Cena: 1.900.000 zł

Cena: 355.000 zł

Cena: 455.000 zł
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kod agencji: KRMR3

KRAKÓW – Kozłówek, Stary Prokocim

534.533.332, 12.265.03.71
krmr3@tecnocasa.pl

STUDIO KOZŁÓWEK – oddział XII
ul. Nowosądecka 2B, 30-683 Kraków

1-POKOJOWE – 24m2

KOZŁÓWEK– kuchnia, pokój, 
przedpokój, łazienka z WC, 
piwnica. Mieszkanie po general-
nym remoncie w 2019 r. Niskie 
koszty utrzymania.

2-POKOJOWE – 34m2

KOZŁÓWEK – przedpokój, 
salon z aneksem kuchennym, 
pokój, łazienka z WC, piwni-
ca. Mieszkanie na pierwszym 
piętrze. Atrakcyjna cena i 
lokalizacja.

2-POKOJOWE – 37m2

KOZŁÓWEK – przedpokój, 
salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC, piwni-
ca. Mieszkanie w stanie bardzo 
dobrym, sprzedawane z pełnym 
umeblowaniem i sprzętem AGD.

2-POKOJOWE – 30m2

STARY PROKOCIM – gardero-
ba, salon z aneksem kuchen-
nym, pokój, łazienka z WC, 
piwnica. Kameralna okolica, 
blisko parku. Woda i ogrzewa-
nie z sieci miejskiej.

3-POKOJOWE – 60m2

KOZŁÓWEK – przedpokój, od-
dzielna jasna kuchnia, 3 niezależ-
ne pokoje, łazienka z WC, loggia, 
piwnica. Dwustronna ekspozycja. 
Mieszkanie w stanie dobrym, 
idealne dla rodziny. Podwójna 
ekspozycja. Blisko przystanków 
komunikacji miejskiej.

Cena: 190.000 zł

Cena: 285.000 złCena: 255.000 zł

Cena: 229.000 zł

Cena: 380.000 zł

Cena: 130.000 – 140.000

STARY PROKOCIM – inwestycja  
w rejonie ulicy Bieżanowskiej
Na sprzedaż kilkanaście garsonier w 
przedziale 20-30 m2. Jednopiętrowy 
budynek, po generalnym remoncie w 
2019 roku, stojący na dużej działce 
służącej do użytku współwłaścicieli 
nieruchomości. Mieszkania odda-
wane w standardzie deweloperskim. 
Atrakcyjna lokalizacja, odległość do 
przystanków komunikacji miejskiej to 
ok 5 minut pieszo. Lokale idealne pod 
wynajem z racji niskich kosztów utrzy-
mania. Podczas spotkania możliwość 
obejrzenia całej inwestycji.

1-POKOJOWE – 17m2

KOZŁÓWEK – salon z anek-
sem kuchennym, przedpokój, 
łazienka z WC, piwnica. Widok 
z okien na tereny zielone. Bli-
sko MPK. Mieszkanie w stanie 
dobrym.

Cena: 179.000 zł
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kod agencji: KRHC1

Kraków – Plac Centralny, Os. Handlowe, Kolorowe, Spółdzielcze, Teatralne, Zgody, Urocze

12.359.39.25, 533.707.446 
krhc1@tecnocasa.pl

STUDIO NOWA HUTA 1 S.C. – oddział XIII
os. Centrum C9, 31-931 Kraków

Kocmyrzów – Luborzyca –  
Kocmyrzów 
Działka o powierzchni 2076 m2 mieści 
się w gminie Kocmyrzów – Luborzyca, 
w miejscowości Kocmyrzów. Droga 
dojazdowa asfaltowa. W najbliższym 
sąsiedztwie znajdują się domki jedno-
rodzinne. Działka jest objęta planem 
zagospodarowania przestrzennego, w 
połowie MN1 teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w drugiej połowie 
R2 działka rolna. 

2-POKOJOWE – 51 m2 
– 1600 zł za wszystko. 
 Mieszkanie zlokalizowane na 
parterze w pięciopiętrowym bloku 
z windą, składające się z: dwóch 
pokoi, jasnej kuchni, przedpokoju 
oraz łazienki. Do mieszkania 
przynależy piwnica. Ekspozycja 
dwustronna.

Kraków – Łuczyce – Dom – 270 m2 – 
Działka 70 ar 
Dom wolnostojący, o powierzchni 270 
m2 – w tym powierzchnia użytkowa 212 
m2. Budynek dwupoziomowy, usytu-
owany na działce o powierzchni 70 ar. 
Dom został oddany do użyku w 2003 r. 
Wyposażony został w system alarmowy 
– pierwszy i drugi poziom mogą być 
programowane niezależnie. Na oknach 
zamontowane zostały rolety antywłama-
niowe. Obie łazienki posiadają system 
ogrzewania podłogowego. 

1-POKOJOWE – 26 m2

NOWA HUTA – os. Centrum D. 
Mieszkanie zlokalizowane na 
pierwszym piętrze w pięciopię-
trowym bloku, składające się z: 
pokoju, kuchni łazienki, przedpo-
koju. Mieszkanie jednostronne, do 
remontu. Ekspozycja południowa. 
Okna nowe, wymienione. Ogrze-
wanie centralne, miejskie.

Cena: 1.600 zł

Cena: informacja w biurze

Cena: 210.000 zł

Cena: 220.000 zł

2-POKOJOWE – 36 m2

Nowa Huta – os. Centrum C. 
Mieszkanie zlokalizowane na 
drugim piętrze czteropiętrowego 
bloku. Składa się z przed-
pokoju, kuchni, łazienki z wc 
oraz pokoju z balkonem. Stan 
nieruchomości: do odświeżenia. 
Ekspozycja: wschodnia. 

Cena: 244.000 zł

2-POKOJOWE – 48 m2

NOWA HUTA – os. Centrum C. 
Mieszkanie zlokalizowane na 
drugim piętrze w pięciopiętrowym 
bloku z windą, składające się 
z: dwóch pokoi, jasnej kuchni, 
przedpokoju oraz łazienki. Do 
mieszkania przynależy piwnica. 
Ekspozycja jednostronna: połu-
dniowa.

Cena: 1.400 zł

 Zastanawiasz się 
nad sprzedażą lub 

zamianą mieszkania? 
Zadzwoń i umów się 

na bezpłatną  
konsultację.  

Tel: 12 359 39 25 lub 
533 707 446.

1-POKOJOWE – 38 m2 – PO  
GENERALNYM REMONCIE
Nowa Huta – os. Teatralne. Mieszka-
nie znajduje się na 1 piętrze. Składa 
się z pokoju, oddzielnej kuchni z 
oknem (ze sprzętem agd w zabudo-
wie), łazienki z WC i przedpokoju. 
Około 2 lata temu nieruchomość prze-
szła gruntowny remont – wymieniona 
instalacja elektryczna oraz wodno-ka-
nalizacyjna.

Cena: 275.000 zł

2-POKOJOWE – 55 m²
Nowa Huta – os. Centrum B.  
Nieruchomość z BALKONEM mieści 
się na czwartym piętrze (brak win-
dy). Istnieje możliwość przerobienia 
mieszkania na 3 pokoje – salon z 
aneksem kuchennym i 2 sypialnie. 
Na podłogach znajduje się parkiet. 
Wymienione drzwi wejściowe oraz 
okna (plastikowe). Mieszkanie 
dwustronne.

Cena: 329.000 zł
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kod agencji: KRMM2

Kraków – Stare Miasto

12.341.54.35, 600.638.099 
krmm2@tecnocasa.pl

Studio Stare Miasto S.C. – oddział XIV 
ul. Łobzowska 2, 31-140 Kraków 

2-POKOJOWE – 64 m2

STARE MIASTO – ul. 
 Krowoderska – Mieszkanie w 
zadbanej kamienicy obok Rynku 
Kleparskiego. Składa się z 
dwóch pokoi, kuchni, łazienki, 
WC i przedpokoju.

1-POKOJOWE – 34 m2

STARE MIASTO – ul. Czysta 
– Mieszkanie na pierwszym 
piętrze kamienicy, składa się z 
pokoju, osobnej kuchni, łazienki 
i przedpokoju. Ogrzewanie 
gazowe. 

4-POKOJOWE – 91 m2

STARE MIASTO – ul. 
Siemiradzkiego – lokal na parterze 
z bezpośrednim wejściem z 
chodnika i klatki schodowej, 
składa się z czterech pomieszczeń 
i zaplecza sanitarnego. 
Nieruchomość idealna pod gabinet 
lub biuro.

1-POKOJOWE – 24 m2

STARE MIASTO – ul. Rajska 
– Nieruchomość na drugim 
piętrze nowego, nowoczesnego 
apartamentowca. Składa się  
z pokoju dziennego z kuchnią, 
łazienki, przedpokoju oraz 
balkonu.

3-POKOJOWE – 54 m2

STARE MIASTO – ul. 
 Łobzowska – Nieruchomość  
w budynku na prywatnej, 
zamykanej posesji. Składa się 
z trzech pokoi, kuchni,  łazienki, 
WC i balkonu. Parking dla 
mieszkańców.

4-POKOJOWE – 107 m2

STARE MIASTO – ul.  Szewska 
– Nieruchomość w postaci 
dwóch niezależnych mieszkań. 
Wysoki standard i topowa 
lokalizacja. Ogrzewanie 
gazowe.

3-POKOJOWE – 83 m2

STARE MIASTO – ul. Krótka 
– Mieszkanie na pierwszym 
piętrze stylowej kamienicy. 
Składa się z trzech pokoi, 
kuchni, łazienki, WC i balkonu. 
Ogrzewanie gazowe.

Cena: 495.000 zł Cena: 460.000 zł

Cena: 590.000 złCena: 340.000 zł

Cena: 2.200.000 zł

Cena: 820.000 zł

Cena: 499.000 zł

MIEJSCE NA TWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ
Jeśli chcesz sprzedać lub wynająć 

swoje mieszkanie zadzwoń 
 i skonsultuj się z nami już teraz

Tel: 600 638 099
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kod agencji: KRMR4

KRAKÓW – Wola Duchacka

730.669.777, 537.496.677
krmr4@tecnocasa.pl

STUDIO WOLA DUCHACKA S.C. – oddział XVI
ul. Trybuny Ludów 25/LU 1, 30-660 Kraków

2-POKOJOWE – 52,20 m2

WOLA DUCHACKA WSCHÓD 
- 2 niezależne pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka, WC oraz 
przedpokój. Do mieszkania 
przynależy loggia oraz piwnica. 
Mieszkanie znajduje się na 
drugim piętrze w bloku cztero-
piętrowym.

4-POKOJOWE – 79,40 m2

WOLA DUCHACKA ZACHÓD – 4 oddzielne pokoje, osobna 
kuchnia, łazienka, WC oraz przedpokój. Do mieszkania przynależy 
loggia oraz piwnica. Komunikacja tramwajowa oraz autobusowa  
w odległości 3 minut pieszo.

2-POKOJOWE – 74,50 m2

WOLA DUCHACKA WSCHÓD – duży salon z kominkiem, przestronna 
sypialnia, jasna kuchnia, łazienka z WC. Mieszkanie umeblowane i wypo-
sażone w sprzęt RTV i AGD wysokiej klasy. Do lokalu przynależy taras o 
powierzchni 105 m2.

3-POKOJOWE – 53,08 m2

WOLA DUCHACKA WSCHÓD 
– 3 pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka, osobne WC oraz 
przedpokój. Do mieszkania 
przynależy balkon. Mieszkanie 
na pierwszym piętrze w bloku 
czteropietrowym. Mieszkanie do 
remontu.

Cena: 415.000 zł

Cena: 499.000 zł

Cena: 310.000 zł

Cena: 299.000 zł

Zastanawiasz się nad sprzedażą, kupnem, zamianą lub
wynajmem mieszkania ?

Nasi klienci pilnie poszukują mieszkań
na Woli Duchackiej.

Zapraszamy do współpracy.
Tel. 537-496-677
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kod agencji: KRMR5

KRAKÓW – Prokocim

12.651.29.87, 600.176.207
krmr5@tecnocasa.pl

STUDIO PROKOCIM – oddział XVII
ul. Teligi 24, 30-835 Kraków

2-POKOJOWE – 42,68 m2

NOWY PROKOCIM – przed-
pokój, widna kuchnia, 2 
pokoje, łazienka z WC, loggia. 
Mieszkanie w stanie idealnym. 
Nowoczesny blok z windą na 
zamkniętym osiedlu.

2-POKOJOWE – 48,39 m2 
WIELICZKA – wiatrołap, przedpo-
kój, salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC, garde-
roba, taras, ogród (100 m2),  
m. postojowe. Szeregowa zabu-
dowa z 2016r.

DZIAŁKA – 877 m2

WIELICZKA – płaska działka 
budowlana, objęta MPZP.  
Media w drodze dojazdowej.  
W sąsiedztwie zabudowa jedno-
rodzinna. Bardzo dobry dojazd 
do Krakowa

3-POKOJOWE – 57,50 m2

NOWY PROKOCIM – przedpo-
kój, kuchnia z oknem, 3 pokoje, 
łazienka, WC, loggia, piwnica. 
Mieszkanie w stanie bardzo 
dobrym na pierwszym piętrze.

DZIAŁKA BUDOWLANA – 8,02 ar
LEDNICA GÓRNA – płaska, 
widokowa działka położona bez-
pośrednio przy drodze gminnej. 
Istnieje możliwość dokupienia 2  
sąsiadujących działek.

 2-POKOJOWE – 45,54 m2

WIELICZKA – przedpokój, 
jasna kuchnia, 2 oddzielne 
pokoje, łazienka z WC, balkon. 
Mieszkanie w stanie idealnym 
na drugim piętrze w niskim 
bloku z 2005r.

PARTEROWY DOM – 280 m2

WIELICZKA – jednorodzinny, 
wolno stojący dom w stanie 
bardzo dobrym z garażem. 
Położony na płaskiej działce  
o pow. 13,95 ar przy granicy  
z miastem Kraków.

Cena: 322.000 zł

Cena: 335.000 złCena: 370.000 zł

Cena: 335.000 zł

Cena: 785.000 zł

Cena: 4.000 zł nettoCena: 265.000 zł Cena: 145.000 zł

LOKAL DO WYNAJĘCIA – 
133,25 m2

NOWY PROKOCIM – komu-
nikacja, 3 pomieszczenia, 2 
łazienki, pom. gospodarcze. 
Lokal w stanie idealnym na 
pierwszym piętrze w nowym 
budynku z 2018r.

2-POKOJOWE – 38,90 m2 

NOWY PROKOCIM – przed-
pokój, kuchnia, 2 niezależne 
pokoje, łazienka z WC, loggia, 
piwnica. Mieszkanie w stanie 
bardzo dobrym, dwustronna 
ekspozycja.

Cena: 275.000 zł
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kod agencji: KRMD2

KRAKÓW – Azory

12.265.12.73, 666.605.183
krmd2@tecnocasa.pl

STUDIO AZORY S.C. – oddział XIX
ul. Podkowińskiego 1 (róg Radzikowskiego), 31-321 Kraków

1-POKOJOWE – 21,5m2

AZORY – ul. Zygmuntowska 
– Kawalerka usytuowana na 
pierwszym piętrze w bloku 4 
piętrowym z roku 2001.Zadbane 
mieszkanie w dobrym stanie. 
W bliskiej odległości pętla auto-
busowa Azory. 

2-POKÓJ – 37 m2

AZORY – ul.Stachiewicza –  
Mieszkanie dwupokojowe z 
kuchnią. Lokal w bardzo dobrym 
stanie technicznym. Dużym 
autem jest balkon od strony 
południowo-wshcodniej. Widok na 
zieleń oraz miasto.Ogrzwanie  
i ciepła woda z sieci MPEC.

3-POKOJOWE – 70.9m2

AZORY – ul. Radzikowskiego –  
Apartament w bardzo dobrym 
stanie technicznym. Lokal usy-
tuowany na pierwszym piętrze w 
bloku 5-piętrowym z 2011 roku. 
Blok o ciekawej architekturze. 
Osiedle zamknięte, monitorowane.
Możliwość dokupienia miejsca pos-
tojowego w garażu podziemnym.

3-POKOJOWE – 87,87m2

AZORY – ul. Radzikowskiego 
– Mieszkanie dwupoziomowe. 
Poziom I - duża kuchnia z 
wyjściem na balkon, łazienka.
Poziom II-3 nieprzechodnie 
pokoje oraz łazienka. Dobry stan 
nieruchomości. Ciekawa opcja 
inwestycyjna.

Działka – 15,3ar
BRONOWICE – ul.  Stawowa –  Działka 
o powierzchni 15,3ar. Na posesji 
znajdują się wszystkie media – prąd, 
gaz, woda, kanalizacja. Przeznaczo-
na pod zabudowe domów jedno-
rodzinnych. Parcela o o wymiarach; 
szerokość 17 m, długość 90 m. 
Opcja inwestycyjna lub pod budowę 
domu na obrzeżach Krakowa.

2-POKOJOWE – 37m2

AZORY – ul.Makowskiego – 
Dwupokojowe mieszkanie z 
oddzielną, jasną kuchnią. Lokal 
mieszkalny w dobrym stanie tech-
nicznym. Ogrzewanie oraz ciepła 
woda z sieci MPEC. Wnętrze blo-
ku odnowione, okolica zapewnia 
dobrą komunikację z centrum.

2-POKOJOWE – 90,96m2

AZORY – ul. Radzikowskiego 
– Dwupoziomowy apartament 
z balkonem. Stan lokalu dobry.
Mieszkanie dla ludzi cenią-
cych sobie przestrzeń.W cenie 
nieruchomości garaż. Okolica 
przyjazna, wiele udogodnień dla 
mieszkańców.

Cena: 260.000 zł

Cena: 495.000 złCena: 315.000 zł

Cena: 295.000 zł

Cena: 590.000 zł

Cena: 800.000 złCena: 670.000 zł Cena: 690.000 zł

4-POKOJOWE – 144m2

BRONOWICE – ul. Dzielna 
– Dom o powierzchni 144m2. 
Składa się z dwóch pięter i mieś-
ci 4 osobne pokoje, 2 łazienki, 
salon oraz garaż. Oddanie domu 
nastąpi we wrześniu bierzącego 
roku. Jest to świetna inwestycja 
do zamieszkania na wiele lat. 

DZIAŁKA – 500 m2 
SZKLARY – Działka budowlana 
zlokalizowana w pobliżu lasu.
Malownicza okolica niedaleko 
Ojcowskiego Parku Narodowego. 
Parcela z dostępem do drogi 
oraz mediów. Nieruchomość w 
kształcie prostokąta.

Cena: 180.000 zł
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kod agencji: KRMD2

KRAKÓW – Prądnik Czerwony 

531.990.786, 730.970.199
krmp1@tecnocasa.pl

STUDIO PRĄDNIK CZERWONY – oddział XX 
Ul. Dobrego Pasterza 43 31-321 Kraków

2-POKOJOWE – 47 m2

PRĄDNIK CZERWONY – ul.  
Majora. Nieruchomość znajdujące się 
na 7 piętrze. Składające się z dwóch 
osobnych pokoi, jasnej kuchni oraz 
loggi. Mieszkanie przeszło generalny 
remont kilka lat temu, obecnie jest 
wynajmowane. Klasyczny układ 
mieszkania, pozwala na własną 
aranżacje.

4-POKOJOWE – 67m2

PRĄDNIK CZERWONY – ul. 
Promienistych. Mieszkanie 4-poko-
jowe. Znajdujące się na 9 piętrze, 
blisko Ronda Barei. Mieszkanie 
składa się z 3 sypialni, salonu, 
 jasnej kuchni. Idealnie nadaje 
się dla rodziny. W okolicy park 
zaczarowanej dorożki oraz wiele 
punktów usługowych.

4-POKOJOWE – 76m2

PRĄDNIK CZERWONY – ul.  
Rezedowa Mieszkanie dwupozi-
omowe położone na zamkniętym 
 osiedlu. Możliwość adaptacji strychu 
na dodatkowe pokoje.  Mieszkanie 
mieści się na drugim piętrze 
dwupiętrowego budynku. Składa 
się z kuchni, dwóch łazienek salonu 
oraz posiada 2 pokoje w tym jeden z 
garderobą.

2-POKOJOWE – 57 m2

GÓRKA NARODOWA WSCHÓD 
– ul. Felińskiego Mieszkanie 
posiada dwa duże pokoje z balko-
nami. Nieruchomość mieści się na 
drugim pietrze z pięciu. Nieru-
chomość znajduje się na bardzo 
spokojnym osiedlu z bliskim 
wyjazdem w kierunku Warszawy.

4-POKOJOWE – 101 m2

PRĄDNIK CZERWONY – ul.  
Dobrego Pasterza położone na 
drugim piętrze na zamkniętym osiedlu. 
W pierwotnym układzie znajdowały 
się w nim 3 sypialnie oraz blisko 
40 metrowy salon z jasną kuchnią. 
Mieszkanie posiada 2 balkony oraz 
2 łazienki. Jest to idealna opcja dla 
ludzi, którzy potrzebują większego 
metrażu.

Cena: 340.000 zł

Cena: 570.000 złCena: 469.000 zł

Cena: 400.000 zł

Cena: 670.000 zł

2-POKOJOWE – 40 m2

GÓRKA NARODOWA WSCHÓD 
– ul. Felińskiego Mieszkanie 
znajduje się na niskim  parterze. 
Posiada 2 osobne pokoje. 
Wykończone w wysokim stand-
ardzie. Jest to oferta dla kogoś 
myślącego o inwestowaniu w 
najem. Wyjątkowo wysoka stopa 
zwrotu. Cena: 255.000 zł

Szanowni Państwo. Zapraszamy do naszego 
oddziału, który został prześniony na ulice 

Dobrego Pasterza 68.



http://www.tecnocasa.pl

www.tecnocasa.pl 21 Każda agencja jest niezależnym podmiotem gospodarczym.

http://www.tecnocasa.pl

kod agencji: KRMD2

KRAKÓW – Bieńczyce 

792.707.776
krmo2@tecnocasa.pl

 STUDIO BIEŃCZYCE – oddział XXIII
os. Niepodległości 3, 31-861 Kraków

1-POKOJOWE – 23m2

os. Kazimierzowskie – jeden 
pokój, aneks kuchenny w kory-
tarzu, łazienka. Mieszkanie na 
czwartym piętrze w niskim blo-
ku. Bardzo dobra infrastruktura 
osiedla. Do mieszkania przyna-
leży piwnica. Pod inwestycję.

DZIAŁKA BUDOWLANA – ul. Studzienna – 8,6 ar
Nowa Huta – ul. Studzienna. Działka budowlana 
o wielkości 8,6 ara. W planie zagospodarowania 
przestrzennego oznaczona jest jako działka  
z możliwością zabudowy jednorodzinnej. Więcej 
informacji udzielimy telefonicznie.

3-POKOJOWE – 70m2

Kazimierza Wielka – trzy pokoje, 
jasna kuchnia, przedpokój, ła-
zienka, dwie loggie.  Mieszkanie 
na pierwszym pietrze w niskim 
domu wielorodzinnym. Do-
datkowo do lokalu przynależą 
dwie piwnice, garaż i bardzo 
duży ogródek. Cena podlega 
negocjacji.

Kraków – Nowa Huta – os. Zielone – 36 m²
Mieszkanie 2-pokojowe na niewielkim metrażu. 
Do mieszkania przynależy piwnica. Mieszkanie  
w stanie dobrym.

3-POKOJOWE – 65 m2

os. Przy Arce – cztery pokoje, 
jasna kuchnia, przedpokój, łazien-
ka, duża loggia. Mieszkanie na 
pierwszym pietrze w niskim bloku. 
Blok odnowiony. Klatka schodowa 
w dobrym stanie. Mieszkanie do 
odświeżenia. Bardzo dobra  
infrastruktura osiedla.

Cena: 185.000 zł

Cena: 249.000 zł

Cena: 318.000 zł

Cena: 225.000 zł

Cena: 390.000 zł

http://www.tecnocasa.pl

KRAKÓW – Osiedla ti, Krakowiaków, Sportowe, Zielone, Słoneczne, Szklane Domy

 12 352 09 45, 731 090 606
krmg7@tecnocasa.pl

STUDIO NOWA HUTA 3 – oddział XXXI
os. Górali 15, 31–960 Kraków

Chcesz sprzedać, kupić lub zamienić mieszkanie? Zgłoś się do nas!! Zapraszamy 
na darmowe konsultacje do naszego oddziału na os. Niepodległości 3 (PAWILON)

Chcesz sprzedać, kupić lub zamienić mieszkanie? Zgłoś się do nas!! Zapraszamy 
na darmowe konsultacje do naszego oddziału na os. Niepodległości 3 (PAWILON)
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2-POKOJOWE – 50 m2

RUCZAJ – ul. Chmieleniec – 
 Dwupokojowe mieszkanie usytu-
owane na drugim piętrze trzypiętro-
wego budynku. Mieszkanie składa 
się z dwóch nieprzechodnich pokoi, 
kuchni, łazienki oraz balkonu. Nieru-
chomość w stanie bardzo dobrym, 
gotowa do wejścia. 

3-POKOJOWE – 53 m2

RUCZAJ – ul. Lubostroń –  
Przestronne mieszkanie na 
pierwszym piętrze czteropiętro-
wego budynku składające się z 
dwóch sypialni, salonu z aneksem 
kuchennym, garderoby oraz 
dużej łazienki z wanną. Istnieje 
możliwość dokupienia garażu w 
formie boxu.

DOM – 214 m2

LIBERTÓW – Dom dwupoziomowy 
na działce o powierzchni 8 arów. 
Wybudowany na początku lat 2000. 
Na pierwszym poziomie  znajduje 
się salon, kuchnia z częscią 
jadalną, dwa pokoje, łazienka oraz 
kotłownia. Poziom drugi to 4 pokoje 
oraz pokój kąpielowy z przysznicem 
i wanną.

2-POKOJOWE – 52 m2

Mieszkanie jest położone tuż 
przy pętli tramwajowo-autobuso-
wej Czerwone Maki, składa się 
z sypialni, salonu z aneksem, 
łazienki oraz osobnego WC. 
Ekspozycja północno-zachodnia. 
Możliwość dokupienia miejsca 
postojowego.

DOM – 90 m2

OPATKOWICE - Powierzchnia 
domu wynosi 90 m2. Nieruchomość 
wybudowana w 2018 roku z garażem 
w budynku. Garaż, duży holl, pokój 
dzienny z kuchnią we wnęce, dwie 
sypialnie, łazienka oraz osobne WC, 
to wszystko rozmieszczone na dwóch 
piętrach domu, wykończone w bardzo 
wysokim standardzie. Istnieje możli-
wość zaaranżowania poddasza.

3-POKOJOWE – 54m2

SWOSZOWICE – ul.  Dębskiego 
– Dwie niezależne sypialnie oraz 
duży pokój dzienny z aneksem 
kuchennym, łazienka oraz duży 
balkon. Mieszkanie w pełni wypo-
sażone, gotowe do zamieszkania. 
Kupujący zwolniony z podatku 
PCC. 

3-POKOJOWE – 66 m2

RUCZAJ – ul.  Bobrzyńskiego 
– Mieszkanie znajduje się na 
pierwszym piętrze w bloku z windą. 
Aktualnie składa się z 3 niezależnych 
pokoi, kuchni, dużej łazienki, oraz 
balkonu o powierzchni 7mkw. Istnieje 
możliwość przywrócenia układu pier-
wotnego ( dwie sypialnie oraz duży 
pokój dzienny z aneksem). 

Cena: 1.600 zł

Cena: 450.000 złCena: 415.000 zł

Cena: 399.000 zł

Cena: 519.000 zł

Cena: 1.685.000 złCena: 690.000 zł Cena: 699.000 zł

DOM – 300 m2

LIBERTÓW – Na sprzedaż dom w 
Libertowie w zacisznej ulicy. Nierucho-
mość wybudowana w 2005 roku cha-
rakteryzuje się dużymi przestrzeniami 
wewnątrz domu. Od frontu znajduje 
się podjazd oraz dwustanowiskowy 
garaż. Na dolnej kondygnacji duży 
salon, kuchnia, gabinet oraz WC.  
Górna kondygnacja – 4 sypialnie, 
pokój kąpielowy, taras. Działka 10 ar.

2-POKOJOWE – 33 m2

RUCZAJ – ul. Chmieleniec 
– Dwupokojowe mieszkanie 
znajdujące się na pierwszym 
piętrze w bloku na zamkniętym 
osiedlu. Mieszkanie składa się z 
pokoju z aneksem kuchennym, 
sypialni, łazienki, pomieszczenia 
gospodarczego oraz balkonu.

Cena: 1.200 zł

kod agencji: KRMF3

KRAKÓW – Ruczaj, os. Europejskie

12.311.33.33, 692.505.666
krmf3@tecnocasa.pl

STUDIO RUCZAJ 2 S.C. – oddział XXIV
ul. Chmieleniec 2A/LU6, Kraków
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kod agencji: KRMR6

KRAKÓW – Bieżanów

537.680.002, 537.680.003
krmr6@tecnocasa.pl

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI BIEŻANÓW S.C. – oddział XXV
ul. Heleny 4A, Kraków

1-POKOJOWE – 35,30 m2 
BIEŻANÓW – ul. Aleksandry 
– przedpokój, osobna kuchnia, 
pokój, łazienka z WC, balkon, 
piwnica. Świetna lokalizacja 
-blisko pętla tramwajowa, liczne 
sklepy, punkty usługowe. 

3-POKOJOWE – 70,00 m2 
BIEŻANÓW – ul. Heleny – 
przedpokój, kuchnia,  
3 oddzielne pokoje,  łazienka 
z WC, dwie loggie, duża 
piwnica.  Mieszkanie z 
 pełnym  wyposażeniem. Blok 
 czteropiętrowy. 

2-POKOJOWE – p.c. 44,19 m2

BIEŻANÓW – ul. Podłęska – przedpokój, kuchnia, pokój dzienny, 
pomieszczenie pełniące funkcję sypialni na antresoli, łazienka z 
WC. Mieszkanie w stanie bardzo dobrym, gotowe do zamieszkania. 
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej. Blok z windą z 2003  
roku. 

3-POKOJOWE – p.c. 84,00 m2 

ZŁOCIEŃ – ul. Topazowa –  
dwupoziomowe mieszkanie  
w stanie idealnym. Przedpokój, 
kuchnia, 3 pokoje, łazienka z 
WC, balkon. Możliwość zakupu 
z garażem. Idealne dla rodziny! 

1-POKOJOWE – 34,88 m2 
BIEŻANÓW – ul. Heleny – 
mieszkanie 1-pokojowe  
z  oddzielną kuchnią, łazienką  
z WC, balkonem oraz 
 przynależną piwnicą. Dookoła 
dużo zieleni. Drugie piętro. 

3-POKOJOWE – 54,01 m2 
ZŁOCIEŃ – ul. Czeczów –
przedpokój, przestronny salon  
z aneksem kuchennym, 2 
pokoje, łazienka z WC, balkon. 
Mieszkanie w stanie idealnym. 

Cena: 239.900 zł

Cena: 258.900 zł

Cena: 248.000 zł

Cena: 389.000 zł

Cena: 850.000 złCena: 450.000 zł Cena: 455.000 zł

DOM – 220 m2 
ŚLEDZIEJOWICE gm. Wieliczka 
– przestronny dom 
dwukondygnacyjny + poddasze 
użytkowe, położony na działce  
o pow. 6,5 A. Malownicza 
 okolica zaledwie 10 min od  
Krakowa! 

1-POKOJOWE – 35,00 m2

BIEŻANÓW – ul. Telimeny – 
mieszkanie składające się 
z przedpokoju, oddzielnej 
kuchni, 1 pokoju, łazienki z WC, 
 balkonu oraz piwnicy.  
Ogrzewanie z sieci miejskiej.

Cena: 215.000 zł



http://www.tecnocasa.pl

www.tecnocasa.pl 24 Każda agencja jest niezależnym podmiotem gospodarczym.

http://www.tecnocasa.pl

KRAKÓW – OS. OŚWIECENIA, OS.TYSIĄCLECIA,

 536.367.990 
krmo3@tecnocasa.pl

BIURO NIERUCHOMOŚCI STUDIO OŚWIECENIA S.C. – oddział XXVI
ul. Kniaźnina 4/L.U. 2 Kraków

3-POKOJOWE – 47 m2

OSIEDLE ZŁOTEGO WIEKU – 3 nieza-
leżne pokoje, oddzielna jasna kuchnia, 
łazienka z WC przedpokój oraz loggia. Do 
mieszkania przynależy piwnica. Lokal mie-
ści się na parterze. W sąsiedztwie budynku 
znajduje się Plac Targowy, Pętla Tramwajo-
wa i Autobusowa Mistrzejowice oraz Planty 
Mistrzejowickie. Cicha i spokojna okolica. 
Mieszkanie w dobrym stanie technicznym, 
gotowe do zamieszkania. Zapraszamy do 
oglądania.

2-POKOJOWE – 43 m2

OSIEDLE OŚWIECENIA – 2 pokoje, 
otwarta jasna kuchnia z oknem z 
możliwością oddzielenia, łazienka, 
przedpokój, loggia oraz piwnica. 
Ekspozycja zachodnia. Stan bardzo 
dobry. Do mieszkania przynależy 
miejsce postojowe na zamkniętym 
strzeżonym terenie osiedla. Bardzo 
dobrze rozbudowana infrastruktura 
osiedla. Blok z 2008 roku. Zapraszamy 
do oglądania.

2-POKOJOWE – 35 m2

OSIEDLE OŚWIECENIA – pokój  
z aneksem kuchennym, przedpokój, 
sypialnia, łazienka z wc oraz balkon. 
Ekspozycja zachodnia. Lokal mieści 
się na szóstym piętrze. Możliwość 
dokupienia miejsca postojowego w 
garażu podziemnym. Cesja umowy 
rezerwacyjnej. Zakończenie prac 
przewidziane zostało na kwiecień 
2021r. Zapraszamy do kontaktu.

2-POKOJOWE – 49m2

OSIEDLE OŚWIECENIA – 2 osobne 
ustawne pokoje, jasna kuchnia, łazienka, 
przedpokój, loggia oraz piwnica. Miesz-
kanie na wysokim parterze czteropię-
trowego bloku. Mieszkanie jest bardzo 
funkcjonalne i przestronne po gruntownym 
remoncie. Możliwość zamiany na 
mniejsze. Okolica spokojna i zielona, w 
pobliżu Park Tysiąclecia i Park Reduta, 
blisko szkoła i przedszkole oraz liczne 
punkty usługowo-handlowe. Zapraszamy 
do oglądania.

3-POKOJOWE – 63 m2

OSIEDLE ZŁOTEGO WIEKU – trzy od-
dzielne pokoje, w tym duży salon, oddzielna 
jasna kuchnia, łazienka, WC, przedpokój 
oraz zabudowana loggia. Przynależy do 
niego również piwnica. Lokal mieści się na 
3 piętrze. W sąsiedztwie budynku znajduje 
się Plac Targowy, Pętla Tramwajowa i 
Autobusowa Mistrzejowice oraz Planty 
Mistrzejowickie. Cicha i spokojna okolica. 
Mieszkanie w dobrym stanie technicznym, 
gotowe do zamieszkania. Zapraszamy do 
oglądania.

2-POKOJOWE – 56 m2

OSIEDLE OŚWIECENIA – 2 oddzielne 
pokoje, osobna jasna kuchnia, łazienka 
z oknem, przedpokój, zabudowana 
loggia oraz piwnica. Mieszkanie jest po 
remoncie: jasne, bardzo funkcjonalne, 
przestronne oraz gotowe do zamiesz-
kania. Okolica cicha i badrzo zielona, 
blisko Park Tysiąclecia i Park Reduta, 
szkoła i przedszkole oraz liczne punkty 
usługowo-handlowe, pętla tramwajowa-
-autobusowa Mistrzejowice. Zapraszamy 
do oglądania.

2-POKOJOWE – 45 m2

OSIEDLE TYSIĄCLECIA – przedpo-
kój, 2 osobne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka, zabudowana loggia oraz 
piwnica. Mieszkanie do wejścia.  
Bardzo dobra komunikacja tramwajo-
wa i autobusowa. Okolica spokojna  
i zielona, blisko CH Serenada, szkoła 
i przedszkole oraz liczne punkty 
usługowo-handlowe. Zapraszamy do 
oglądania.

Cena: 300.000 zł

Cena: 370.000 złCena: 345.000 zł

Cena: 370.000 zł

Cena: 380.000 zł

Cena: 520.000 złCena: 306.205 zł Cena: 450.000 zł

3-POKOJOWE – 80 m2

OSIEDLE OŚWIECENIA – dwie oddzielne 
sypialnie, duży pokój dzienny z możliwością 
podzielenia na dwa osobne pokoje, oddziel-
nej jasnej kuchni, łazienka, WC, garderoba, 
przedpokój oraz zabudowanej loggii. Do 
mieszkania przynależy piwnica. Mieszkanie 
jest jasne, bardzo funkcjonalne, przestronne 
oraz jest gotowe do zamieszkania. Miesz-
kanie jest widokowe (na góry)! Spokojna 
okolica, blisko są parki Tysiąclecia i Reduta. 
Zapraszamy do oglądania mieszkania. 

1-POKOJOWE – 29 m2

OSIEDLE ZŁOTEGO WIEKU – pokój 
z wnęką, oddzielna jasna kuchnia, ła-
zienka, przedpokój oraz balkon. Miesz-
kanie jest jasne i bardzo funkcjonalne. 
Drugie piętro. Przynależy również piw-
nica. Okolica spokojna i zielona, blisko 
szkoła i przedszkole oraz liczne punkty 
usługowo-handlowe. Zapraszamy na 
prezentację mieszkania.

Cena: 225.000 zł
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3-POKOJOWE – 60 m2

MISTRZEJOWICE – Os. Bohaterów Września – 
salon, dwie sypialnie, oddzielna jasna kuchnia, 
łazienka z WC oraz przedpokój. Z salonu 
wyjście na balkon. Bardzo dobra infrastruktura 
osiedla. 

3-POKOJOWE – 55,5 m2

BIEŃCZYCE – Os. Wysokie – trzy niezależne 
pokoje, duża jasna kuchnia, łazienka z WC oraz 
przedpokój. Mieszkanie na drugim piętrze w 
czteropiętrowym bloku. W pokojach na podłogarch 
parkiet. Dobra komunikacja na osiedlu – linie auto-
busowe i tramwajowe.

3-POKOJOWE – 55 m2 
MISTRZEJOWICE – Os. Bohaterów Września 
– trzy pokoje, jasna kuchnia, łazienka z WC 
oraz przedpokój. Balkon. Stan mieszkania – do 
odświeżenia. 3 min do pętli tramwajowej oraz 
przystanku autobusowego.

Cena: 350.000 zł

Cena: 360.000 złCena: 368.000 zł

1-POKOJOWE – 20 m2

BIEŃCZYCE – Os. Kalinowe – osobny pokój, 
ciemna kuchnia, łazienka z WC. Stan mieszka-
nia – do remontu. Rozbudowana infrastruktura 
osiedla oraz dobry dojazd do centrum. Dobre 
pod inwestycję. Cena: 172.000 zł

DZIAŁKA – 12 ara
RACIBOROWICE – Działka budowlana w 
kształcie zbliżonym do prostokątu obecnie za-
budowana zespołem garaży. Dostępne media. 
Możliwość wybudowania budynku mieszkalnego.

DZIAŁKA – 6,7 ara
BATOWICE – Działka budowlana w kształcie 
kwadratu o wymiarach ok. 25 x 25 m z dostępem 
do drogi. Media w działce lub najbliższym otocze-
niu. Idealne pod budowę domu. 3 min od granicy 
Krakowa. Cena: 225.000 zł Cena: 650.000 zł

http://www.tecnocasa.plhttp://www.tecnocasa.plhttp://www.tecnocasa.pl

KRAKÓW – os. Piastów, Mistrzejowice, Kalinowe, Strusia, Wysokie, Na Lotnisku, Boh. Września

 504.143.011, 504.138.977
krmo4@tecnocasa.pl

STUDIO NOWA HUTA 2 s.c. – oddział XXVII
Os. Piastów 21 B obok sklepu Mila, 31-624 Kraków
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kod agencji: KRMG5

Plac Centralny, os. Na Skarpie, Młodości, Ogrodowe, Wandy, Willowe, Hutnicze, Stalowe, Szkolne

693.569.107, 693.569.250, 693.305.320
krmg5@tecnocasa.pl

STUDIO NOWA HUTA 2 S.C. – oddział XXVIII
os. Stalowe 5 / al. Solidarności, 31 – 920 Kraków

3-POKOJOWE – 57m2

NOWA HUTA – Os. Willowe – mieszkanie na parterze 
składające się z trzech pokoi, łazienki, kuchni oraz 
przedpokoju. Mieszkanie do remontu z oryginalna 
drewnianą podłogą. Nieruchomość z przynależną 
piwnicą ok.17m2.

2-POKOJOWE – 60m2

NOWA HUTA – os. Szkolne – mieszkanie składa się z 
dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Nierucho-
mość znajduje się na trzecim piętrze w trzypiętrowym bloku. 
Mieszkanie jest w pełni wyposażone i przygotowane pod 
wynajem. 

2-POKOJOWE – 45m2

NOWA HUTA – Os. Stalowe – mieszkanie składające się 
z dwóch pokoi, łazienki, aneksu kuchennego oraz przed-
pokoju. Nieruchomość zlokalizowana na piątym piętrze 
w pięciopiętrowym budynku. Mieszkanie z piwnicą. Do 
remontu z dużą możliwością aranżacji. 

3-POKOJOWE – 55m2

NOWA HUTA – Os. Stalowe – trzy niezależne pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój. Do mieszka-
nia przynależy piwnica. Mieszkanie z dwustronną ekspozycją, po remoncie. Zlokalizowane na parterze  
w czteropiętrowym budynku.

DZIAŁKA – 121 arów
NOWA HUTA – ul. Suchy Jar – działka o wielkości ok. 
1,21 ha o wymiarach ok. 50 m x 220 m usytuowana 
na płaskim terenie. W okolicy media takie jak: woda 
i kanalizacja z sieci miejskiej, prąd. Gaz w odległości 
kilkuset metrów. Cicha okolica. Dojazd do posesji drogą 
gruntową. Możliwość podziału na mniejsze działki. 

Cena: 260.000 złCena: 350.000 zł

Cena: 410.000 zł

Cena: 999.999 zł Cena: 1.400 zł
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kod agencji: KRMG6

KRAKÓW – Płaszów

570.578.980, 570.023.690
krmg6@tecnocasa.pl 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI PŁASZÓW – oddział XXIX
ul. Ks. Turka 17, Kraków

2-POKOJOWE – 50,10 m2

PŁASZÓW – ul. Myśliwska – 
mieszkanie składające się z 
przedpokoju, oddzielnej kuchni, 
2 pokoi, łazienki z WC, balkonu. 
Stan idealny – nowoczesne wy-
posażenie i umeblowanie. Blok 
monitorowany.

3-POKOJOWE – 51,00 m2

PŁASZÓW – ul. Przewóz – 
mieszkanie składające się  
z przedpokoju, salonu z 
aneksem kuchennym, 2 pokoi, 
łazienki z WC oraz balkonu. 
Blok z 2011 roku z windą. 

3-POKOJOWE – 48,00 m2

PŁASZÓW – ul. Lipska – mieszkanie o wysokim standardzie wykończenia, urządzone w nowoczesnym 
stylu, składające się z przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym oraz wyjściem na balkon, 
2 sypialni, łazienki z WC. Mieszkanie z miejscem postojowym w garażu podziemnym w cenie 25 000 zł. 

Cena: 450.000 zł Cena: 480.000 zł

Cena: 499.000 zł

Cena: 825.000 zł

DOM – 211,00 m2

PŁASZÓW – okolice ul. Lipskiej – dom w zabudowie szeregowej, położony na działce o pow. 4,5 a. 
Dwie kondygnacje + poddasze użytkowe, składający się z kuchni, 5 pokoi oraz dwóch łazienek. Z salonu 
wyjście na taras. W całości podpiwniczony. Z garażem oraz budynkiem usługowym pod działalność.  
W okolicy Zalewu Bagry. 

2-POKOJOWE – 47,00 m2

PŁASZÓW – ul. Koszykarska 
– przedpokój, salon z aneksem 
kuchennym, sypialnia, łazienka 
z WC, balkon. Blok z windą z 
2012 roku. Mieszkanie wolne 
od zaraz. Widok z balkonu na 
tereny zielone. Cena: 370.000 zł
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KRAKÓW – Żabiniec, Prądnik Biały Wschód

696.496.500, 698.456.824
krmk2@tecnocasa.pl

STUDIO ŻABINIEC S.C.– oddział XXXII
ul. Konecznego 6/17U, 31-216 Kraków

1-POKOJOWE – 36 m2

PRĄDNIK BIAŁY – przedpokój, 
1 pokój, kuchnia, łazienka, 
WC. Do mieszkania przynależy 
balkon oraz piwnica. Mieszkanie 
dla inwestora.

2-POKOJOWE – 39,4 m2

ŻABINIEC – przedpokój, salon z 
aneksem kuchennym, sypialnia, 
łazienka z WC. Do mieszkania 
przynależy balkon. Nieruchomość 
w stanie idealnym, wykończona 
materiałami wysokiej jakości. 
Możliwość dokupienia komórki 
lokatorskiej.

DOM DO WYNAJĘCIA – 168 m2 
PRĄDNIK BIAŁY – 4 pokoje, 
kuchnia, 2 łazienki, WC. Do domu 
przynależy garaż, miejsce postojo-
we przed budynkiem oraz ogród. 
Idealne miejsce do prowadzenia 
działalności gospodarczej.

2-POKOJOWE – 43,4 m2

PRĄDNIK BIAŁY – przedpokój, 
2 niezależne pokoje, kuchnia,  
łazienka z WC. Możliwość 3 
pokoi z aneksem. Nowoczesny 
blok z windą. 

4-POKOJOWE – 110 m2 
ŻABINIEC – I poziom: przed-
pokój, 2 niezależne pokoje, 
kuchnia, WC, balkon. II poziom: 
przedpokój, łazienka, garderoba, 
2 pokoje. Możliwość przerobie-
nia na 5 pokoi. Wykończone i 
wyposażone. Garaż do doku-
pienia.

2-POKOJOWE 52 m2 
WARSZAWSKIE PRZED-
MIEŚCIE – przedpokój, 2 
niezależne pokoje, kuchnia, 
łazienka, WC. Korzystny układ 
pomieszczeń. Kameralny blok 
w doskonałej lokalizacji.

LOKAL DO WYNAJĘCIA 76 m2

AL. 29 LISTOPADA – atrakcyjny 
lokal położony na parterze w ka-
mienicy. Dwa pomieszczenia z 
oknem, zaplecze, WC. Niewielka 
witryna. Znakomity pod biuro, 
sklep, usługi. Atrakcyjny układ. 
Położenie przy bardzo ruchliwej 
ulicy.

Cena: 250.000 zł Cena: 375.000

Cena: 800.000 złCena: 380.000 zł

Cena: 400.000 zł

Cena: 3000 + opłaty

Cena: 4000+opłaty

Chcesz sprzedać lub wynająć  
mieszkanie na Żabińcu,  

Prądniku Białym Wschód lub  
w okolicy Alei 29 Listopada? 
Zapraszamy do współpracy!  

Tel. 696-496-500



http://www.tecnocasa.pl

www.tecnocasa.pl 29 Każda agencja jest niezależnym podmiotem gospodarczym.

http://www.tecnocasa.pl

KRAKÓW – Prądnik Biały, Os. Chełmońskiego, Górka Narodowa

12.307.09.32, 537.978.098
krmk3@tecnocasa.pl

2-POKOJOWE – 32,5m2

PRĄDNIK BIAŁY – Przedpokój, 
jasna kuchnia, 2 pokoje, łazienka 
z WC, piwnica. Ustawne, 
mieszkanie. Drugie piętro z 
windą. Niskie opłaty czynszowe. 
Ogrzewanie z MPEC-u.

2-POKOJOWE – 43,5m2

BRONOWICE WIELKIE – Przed-
pokój, salon z aneksem kuchen-
nym, sypialnia, łazienka z WC, 
duży balkon, komórka lokatorska. 
Kameralne, ogrodzone osiedle. 
Dostępne m-sce postojowe w garażu 
podziemnym w cenie 20.000zł. 
Blok z 2008r.

3-POKOJOWE – 64,38m2

PRĄDNIK BIAŁY – Przestronne 
mieszkanie w bloku z 2018r. Przed-
pokój, salon z aneksem kuchennym, 
2 sypialnie, łazienka z WC, 2 balkony. 
Stan deweloperski z gotowym 
projektem wykończenia. Możliwość 
dokupienia m-sca parkingowego. Bez 
podatku PCC.

2-POKOJOWE – 38m2

PRĄDNIK BIAŁY – Przedpokój, 
2 niezależne pokoje, jasna 
kuchnia, loggia, piwnica. Stan 
dobry. Niska zabudowa. Dosko-
nała lokalizacja. 

3-POKOJOWE – 52,5m2

PRĄDNIK BIAŁY –  Przedpokój, 
3 niezależne pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka, osobne WC, 
loggia, piwnica 4,4m2. Ustawne 
mieszkanie idealne dla rodziny 
lub pod wynajem. Stan bardzo 
dobry. Blisko Clepardii. 

4-POKOJOWE – 96m2

PRĄDNIK BIAŁY – Przestronne 
mieszkanie na kameralnym 
osiedlu. Dwupoziomowe. Stan 
b. dobry. Możliwość dokupienia 
garażu. I piętrowy budynek  
z 2000r.

2-POKOJOWE – 39m2

GÓRKA NARODOWA – Nowo-
czesne dwupokojowe miesz-
kanie na zamkniętym osiedlu. 
Dostępne miejsca parkingowe. 
Stan idealny. Ekspozycja połu-
dniowa. Drugie piętro w bloku 
z 2003r. 

3-POKOJOWE – 51m2

GÓRKA NARODOWA – Przedpo-
kój, salon z aneksem kuchennym, 
2 sypialnie, łazienka z WC, balkon, 
piwnica. Mieszkanie po remoncie. 
Dostępne miejsce parkingowe 
naziemne w cenie 16.000zł. 
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci 
miejskiej. 

DZIAŁKA – 910m2

MICHAŁOWICE – Działka 
budowlana z MPZP pod zabu-
dowę jednorodzinną. Bardzo 
dobre usytuowanie w drugiej l 
inii zabudowy. Spokojna 
okolica. 

Cena: 258.000 zł Cena: informacja w biurze

Cena: 410.000 złCena: 370.000 zł

Cena: 360.000 zł

Cena: 399.000 zł

Cena: 130.000 złCena: 435.000 zł Cena: 550.000 zł
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505.355.268
krms2@tecnocasa.pl

STUDIO WOLA JUSTOWSKA S.C. - oddział XXXIV
ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 219, 30-218 KRAKÓW

KRAKÓW – Wola Justowska

DZIAŁKA – 15 ARÓW
WOLA JUSTOWSKA – Działka 
rekreacyjna zlokalizowana przy 
Rudawie w kształcie zbliżonym 
do kwadratu. W okolicy piękne 
tereny w ciszy i spokoju. 

DZIAŁKA – 24 ARY
ZAKAMYCZE – Działka poło-
żona w centrum Zakamycza. 
Posiada pozwolenie na budowę 
dwóch domów jednorodzinnych 
wolnostojących. Dostęp do 
wszystkich mediów.

DZIAŁKA – 20 ARÓW
ZAKAMYCZE – Działka budow-
lano-rolna z panoramicznym 
widokiem. Położona bezpośred-
nio przy Lesie Wolskim. Dostęp 
do wszystkich mediów. PZP 
na zabudowę wolnostojącą lub 
bliźniaczą.

LOKAL UŻYTKOWY – 38m2

WOLA JUSTOWSKA – Lokal 
użytkowy zlokalizowany w 
centrum Woli Justowskiej. Lokal 
składa się z dużej sali, wc oraz 
pomieszczenia socjalnego. 
Nieruchomość idealna pod 
inwestycje.

DZIAŁKA – 6 ARÓW
WOLA JUSTOWSKA – Działka 
budowlana zlokalizowana na 
Woli Justowkiej. Dostęp do 
wszystkich mediów. Idealnie 
sprawdzi się pod inwestycję lub 
dla rodziny.

DOM – 220 m2

ZAKAMYCZE – Dom położony 
na wzniesieniu z przepięknym 
widokiem na Las Wolski i 
okolicę. 3 sypialnie, wydzielona 
kuchnia i jadalnia, łazienka i 
wc, garaż dwustanowiskowy. 
Działka 8 arów. Cicha i spokojna 
okolica.

DZIAŁKA – 15 ARÓW
OLSZANICA – Piękna działka 
zlokalizowana u stóp Lasu 
Wolskiego w zacisznej okolicy. 
Zlokalizowana na wzniesieniu. 
WZiZT na dom jednorodzinny. 
Media przed działką.

DOM BLIŹNIAK – 250m2

WOLA JUSTOWSKA – Dom w 
zabudowie bliźniaczej o łącznej 
powierzchni ok. 250m2. Dom 
składa się z dwóch segmentów, w 
których znajduje się 6 sypialni, 2 
łazienki, 2 wc, 2 salony, 2 kuchnie 
oraz 2 garaże. Dom jest w stanie 
surowym zamkniętym. Cena do 
negocjacji.

WILLA – 600m2

WOLA JUSTOWSKA – Willa 
usytuowana na 26 arowej 
działce z widokiem na Las 
Wolski. Willa do indywidualnego 
wykończenia położona w cichej 
i kameralnej okolicy. 

Cena: 199.000 zł Cena: 195.000 zł

Cena: 549.000 złCena: 795.000 zł

Cena: 599.000 zł

Cena: 1.350.000 zł

Cena: 4.750.000 złCena: 749.000 zł Cena: 1.149.000 zł
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SIEĆ BIUR NIERUCHOMOŚCI

40 PLACÓWEK
150 SPECJALISTÓW SPRZEDAŻ KUPNO ZAMIANA WYNAJEM

WARSZAWA KRAKÓW WROCŁAW
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