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Każda agencja jest niezależnym podmiotem 
gospodarczym.
Broszura nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego.
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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

2-POKOJOWE – 56 m2

KAZIMIERZ – ul. Św.  Wawrzyńca 
– Nieruchomość po r  emoncie, 
składająca się z dwóch 
 osobnych pokoi, odzielnej 
 kuchni z balkonem,  przedpokoju 
oraz łazienki z WC. 

2-POKOJOWE – 47m  
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. 

2-POKOJOWE – 60 m2 

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

1-POKOJOWE – 22 m2

KAZIMIERZ – ul. Przemyska 
– Nieruchomość składa się z 
pokoju z aneksem kuchennym 
oraz łazienki z WC. Mieszkanie 
znajduje się w odrestaurowanej 
kamienicy.

Cena: 599.000 zł Cena: 699.000 zł

Cena: 489.000 złCena: 249.000 zł

3-POKOJOWE – 87 m2 

KAZIMIERZ – ul. Wietora – Nieruchomość składa się z trzech pokoi, kuchni, dwóch łazienek oraz dwóch 
balkonów. Do mieszkania przynależy duża piwnica.

Cena: 1.299.000 zł

2-POKOJOWE – 45 m2 
STARE MIASTO – ul.Św.  Łazarza 
– Nieruchomość składa się 
z osobnego pokoju, kuchni 
z jadalnią, łazienki z WC, 
 przedpokoju oraz balkonu.  
Stan bardzo dobry. 

Cena: 539.000 zł

Cena: 339.000 zł

2-POKOJOWE – 37 m2

KAZIMIERZ – ul. Przemyska 
– Nieruchomość składa się z 
dwóch pokoi (jeden  przechodni), 
aneksu kuchennego oraz 
łazienki z WC. Mieszkanie do 
remontu. 
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kod agencji: KRMM1

12.631.03.75, 512.110.802
krmm1@tecnocasa.pl

Studio Krowodrza s.c. – oddział II
ul. Kazimierza Wielkiego 41, 30-074 KRAKÓW

KRAKÓW – Łobzów

2-POKOJOWE – 55,26 m2

ŁOBZÓW – ul. Sienkiewicza 
– lokal mieszkalny zaadaptowa-
ny pod gabinet - 2 niezależne 
pomieszczenia, hall, dwie łazienki 
( jedna przystosowana dla osób 
niepełnosprawnych). Lokal na 
parterze, w ruchliwej lokalizacji 
nieopodal Placu Inwalidów.

4-POKOJOWE – 80,07 m2

ŁOBZÓW – ul. Królewska – 4 od-
dzielne pokoje, kuchnia z oknem, 
spiżarnia, łazienka, WC, przedpo-
kój, dwie piwnice. Mieszkanie na 
1 piętrze w dwupiętrowym budyn-
ku z cegły, w bliskim sąsiedztwie 
przystanku Urzędnicza. 

3-POKOJOWE – 90,44 m2

ŁOBZÓW – ul. Śląska – 3 poko-
je, kuchnia, łazienka, służbów-
ka, piwnica. Lokal w kamienicy 
w dobrym stanie, znakomita 
lokalizacja. Mieszkanie prze-
stronne w budynku z wejściem 
od podwórza.

2-POKOJOWE – 70 m2

ŁOBZÓW – ul. Friedleina – lokal 
składający się z salonu, sypial-
ni, kuchni z jadalnią, łazienki, 
balkonu. Stan bardzo dobry, po 
remoncie. Mieszkanie położone na 
drugim piętrze kamienicy.

4-POKOJOWE – 105 m2

ŁOBZÓW – ul. Friedleina – lokal 
na drugim piętrze składający 
się z 3 pokoi, sypialni, kuchni 
z jadalnią, łazienki, balkonu. 
Dwa wejścia z klatki schodowej 
umożliwają podział lokalu na 
dwa mniejsze. Stan bardzo 
dobry, po remoncie.

3-POKOJOWE – 76,26 m2

ŁOBZÓW – ul. Kazimierza 
Wielkiego – trzy pokoje, kuchnia, 
łazienka, Przedpokój, balkon, 
piwnica. Mieszkanie położone 
na 1 piętrze w budynku z cegły, 
niedaleko Uniwersytetu Pedago-
gicznego. Idealne pod inwestycje 
lub dla rodziny.

4-POKOJOWE – 108,48 m2

ŁOBZÓW – Al. Słowackiego – 
przestronne mieszkanie  składające 
się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, 
toalety, dwóch balkonów oraz 
piwnicy. Lokal idealny dla osób 
lubiących duże przestrzenie.

Cena: 550.000 zł

Cena: 700.000 złCena: 670.000 zł

Cena: 610.000 zł

Cena: 750.000 zł

Cena: 2.300.000 złCena: 790.000 zł Cena: 1.050.000 zł

DOM Z DZIAŁKĄ 2,14 ar
ŁOBZÓW – ul. Kazimierza 
 Wielkiego – dom o pow. 120 
m2 położony na działce 2,14 
ar w sercu Krakowa. Budynek 
odsunięty od ulicy a jednocześnie 
położony w centrum. Zapraszamy 
na wizytę!

2-POKOJOWE – 35 m2

ŁOBZÓW – ul. Racławicka –  
2 niezależne pokoje, jasna kuch-
nia, łazienka, piwnica, balkon. 
Mieszkanie na 1. piętrze w budyn-
ku w cichej okolicy, blisko parku 
Młynówska Królewska.

Cena: 360.000 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

3-POKOJOWE – 51 m2

STARE DĘBNIKI – ul. Barska. 
Mieszkanie na 2 piętrze w 
kamienicy z I połowy XX w. 
Salon z aneksem kuchennym, 
2 pokoje, łazienka z wc, balkon 
oraz duża piwnica. Podwójna 
ekspozycja. 

3-POKOJOWE – 64 m2

ZAKRZÓWEK – ul.  Kapelanka. 
Mieszkanie 3 pokojowe. 
Budynek z cegły. Ekspozycja: 
wschód-zachód.

Dom ok 100 m2

RĄCZNA (gm. Liszki) Dom 
wolnostojący jednorodzinny po 
generalnym remoncie w 2008r. 
Działka 8 arowa, ogrodzona 
siatką. Parter z poddaszem 
użytkowym.

5-POKOJOWE – 145 m2

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

Dom ok 150 m2 działka ok 15a
PODGÓRKI TYNIECKIE – ul. 
Wielogórska. Dom w stanie 
surowym zamkniętym w trakcie 
budowy. Projekt ARCHON „Dom 
w tymianku 3”. Działka ok 15 w 
kształcie zbliżonym do prostoką-
ta dłuższym bokiem przylega do 
drogi asfaltowej.

3-POKOJOWE – 47 m2

OS. PODWAWELSKIE – ul. 
Słomiana. Mieszkanie 3 poko-
jowe na 6 piętrze w bloku dzie-
sięciopiętrowym. Przedpokój, 
salon z aneksem kuchennym, 
2 pokoje, łazienka z wc, balkon 
oraz piwnica. Mieszkanie po 
generalnym remoncie.

4-POKOJOWE – 99 m2

STARE DĘBNIKI – Mieszkanie 
dwupoziomowe o pow. 99 m2,, 
składające się z przedpokoju, 4 
pokoi, otwartej kuchni z jadalnią, 
łazienki, osobnego wc, 3 balko-
nów oraz piwnicy. Stan bardzo 
dobry. Ogrzewanie mpec. Widok z 
balkonu na Wawel. Miejsca posto-
jowe wyłącznie dla mieszkańców. 

Cena: 479.000 zł

Cena: 745.000 złCena: 529.000 zł

Cena: 499.000 zł

Cena: 899.000 zł

Cena: 1.650.000 złCena: 499.000 zł Cena: 600.000 zł

Dom – ok 210 m2 powierz. całk.
STARE DĘBNIKI – dom składa 
się z 4 kondygnacji (przyzie-
mie, dwa piętra i poddasze); 
zabudowa szeregowa. Działka 
o powierzchni niespełna 6 arów. 
Stan domu dobry.

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 okoli-
ca. W pobliżu Skałki Twardow-
skiego. 

Cena: 420.000 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

STUDIO – 47,71 m2

STARE PODGÓRZE – ul. 
Nadwiślańska – Nieruchomość 
złożona z salonu z otwartą 
kuchnią, oddzielonej części 
sypialnianej, łazienki z WC, 
przedpokoju oraz ogródka. 

2-POKOJOWE – 29,80 m2

STARE PODGÓRZE – Miesz-
kania położone na parterze w 
oficynie trzypiętrowej kamieni-
cy. Nieruchomość technicznie 
podzielona na dwie kawalerki. 
Mieszkania w pełni umeblo-
wane. 

4-POKOJOWE – 88 m2 

STARE PODGÓRZE – Dwupo-
ziomowe mieszkanie - pierwszy 
poziom: trzy oddzielne pokoje, 
duży balkon, jasna kuchnia, 
łazienka oraz toaleta. Drugi po-
ziom: open space oraz łazienka 
z toaletą.

2-POKOJOWE – 36,08 m2

LUDWINÓW – Nieruchomość 
technicznie podzielona na dwa 
mieszkania jednopokojowe na 
jednej księdze wieczystej. Każdy 
lokal składa się z pokoju z anek-
sem kuchennym oraz łazienki 
z WC. 

LOKAL NIEMIESZKALNY – 
27,85 m2

STARE PODGÓRZE – Lokal 
położony w przyziemiu trzy-
piętrowej kamienicy. W skład 
nieruchomości wchodzi osobny 
pokój, kuchnia, łazienka z WC.
Nieruchomość ma charakter 
inwestycyjny.

2-POKOJOWE – 38,55 m2 

STARE PODGÓRZE – Miesz-
kanie składa się z dwóch osob-
nych pokoi, oddzielnej kuchni, 
przedpokoju oraz łazienki z 
WC. Lokal położony w zadbanej 
kamienicy.

3-POKOJOWE – 71,30 m2

ZABŁOCIE – Salon z otwartą 
kuchnią, 2 sypialnie, łazienka, 
WC, przedpokój. Z salonu 
wyjście na loggię, dodatkowo 
dwa balkony francuskie. Wysoki 
standard wykończenia, klima-
tyzacja. 

Cena: 960.000 zł

Cena: 399.000 złCena: 380.000 zł

Cena: 299.000 zł

Cena: 969.000 zł

Cena: 230.000 złCena: 880.000 zł Cena: 145.000 zł

DZIAŁKA BUDOWLANA – 48 a
OK. DOBCZYC – 
 Nieruchomość na planie prosto-
kąta, z możliwością podziału 
na mniejsze działki - atrakcyjna 
także dla inwestorów. W bezpo-
średnim sąsiedztwie znajdują 
się media - prąd, gaz i woda. 
Okolica spokojna, zielona.

1-POKOJOWE – 30,75 m2 
LUDWINÓW – W skład 
nieruchomości wchodzi pokój 
z aneksem kuchennym oraz 
łazienka z WC. Możliwość wy-
dzielenia sypialni oraz osobnej 
jasnej kuchni.

Cena: 349.000 zł
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kod agencji: KRMR2

KRAKÓW – Kurdwanów

504.051.600, 666.604.109
krmr2@tecnocasa.pl

KURDWANÓW – oddział VI
ul. Wysłouchów 27/3B, 30-611 KRAKÓW

2-POKOJOWE – 37 m2, pow. 
całk. 53m2

KURDWANÓW – ul. 
Wysłouchów – przedpokój, 
kuchnia, 2 niezależne pokoje, 
łazienka z WC, piwnica. Blok z 
cegły blisko parku.

4-POKOJOWE – 73,1 m2

KURDWANÓW – ul. Wysłouchów 
– przedpokój, kuchnia, 4 nieza-
leżne pokoje, łazienka, osobne 
WC, loggia, piwnica. Mieszkanie 
po generalnym remoncie. Blok 
blisko parku.

2-POKOJOWE – 34 m2

Oś. Piaski Nowe – ul.  Podedworze 
– przedpokój, salon z anek-
sem, sypialnia, łazienka z WC, 
loggia, piwnica. Po generalnym 
remoncie. Nowa kuchnia na 
wymiar wraz z sprzętem AGD. 

1-POKOJOWE – 35 m2

KURDWANÓW – ul. Halszki 
– przedpokój, kuchnia, salon, 
łazienka z WC, piwnica. Blok 
blisko MPK. Atrakcyjna cena.

3-POKOJOWE – 56,13 m2 
KURDWANÓW – ul. Kordiana – 
przedpokój, kuchnia, 3 nieza-
leżne pokoje, łazienka, osobne 
WC, balkon-taras, piwnica. Blok z 
cegły blisko MPK.

DOM – 104 m2 POW. 
CAŁKOWITA 
PIASKI NOWE – ul. Rodziny 
Jędów – przedpokój, kuchnia, 
salon,3 niezależne pokoje, ła-
zienka z WC, taras. Dom z 2010 
roku, ocieplony, blisko MPK.

2-POKOJOWE – 49,3 m2

KURDWANÓW – ul. Witosa 
– przedpokój, kuchnia, 2 nieza-
leżne pokoje, łazienka z WC, 
duża loggia, piwnica. Pierwsze 
piętro w czteropiętrowym bloku. 
Blisko MPK 

3-POKOJOWE – 63,6 m2

KURDWANÓW – ul.  Wysłouchów 
– przedpokój, kuchnia, 3 nieza-
leżne pokoje, łazienka, osobne 
WC, balkon, piwnica. Blok z 
cegły blisko parku.

DZIAŁKA BUDOWLANA – 14 ar 
KURDWANÓW – ul.  Tuchowska 
– działka w kształcie kwadratu, 
w odległości 600m od osiedla 
Kurdwanów, posiada warunki 
zabudowy pod budowę domu 
jednorodzinnego. Atrakcyjna 
cena. 

Cena: 299.000 zł

Cena: 295.000 złCena: 189.000 zł

Cena: 415.000 zł

Cena: 295.000 zł

Cena: 429.000 zł

Cena: 239.000 złCena: 529.000 zł Cena: 598.000 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, os. Cegielniana, Borek Fałęcki

3-POKOJOWE – 82 m2 

RUCZAJ – ul. Obozowa – 
 mieszkanie 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 ok. 40 m2.

DOM WOLNOSTOJĄCY–  ok. 90 m2

BOREK FAŁĘCKI – ul. Zbrojarzy – 
Nieruchomość położona na 6,5 ar 
działce składająca się z oddzielnej 
kuchni, 4 pokoi, łazienki, korytarza 
i niezagospodarowanego podda-
sza o pow. ok. 65 m2. Możliwość 
wydzielenia 2-3 pokoi oraz łazienki 
i garderoby. Dom do remontu, 
dodatkowo dwa garaże.

2-POKOJOWE – 64,50 m2

RUCZAJ – ul. Obozowa – miesz-
kanie położone na trzecim piętrze 
w niskim bloku z 2002 r. Składa 
się z dwóch przestronnych pokoi, 
oddzielnej kuchni, łazienki z WC 
oraz przedpokoju i bardzo dużego 
balkonu. Mieszkanie posiada skosy 
– w najwyższym punkcie wysokość 
sufitu wynosi 3,80m. 

2-POKOJOWE – 39 m2

RUCZAJ – ul. Miłkowskiego – 
Mieszkanie położone w bloku
z 2005r, złożone z salonu z anek-
sem kuchennym, sypialni, łazienki 
z WC, przedpokoju. Idealne pod 
wynajem lub pod prowadzenie 
działalności. Ogrodzony teren 
wokół bloku.

UDZIAŁ W DOMU WOLNOSTO-
JĄCYM –  ok. 60 m2

BOREK FAŁĘCKI – ul. Turonia – 
Do sprzedaży udział 1/2 w domu 
wolnostojącym położonym na 4,5 
ar działce, na który składa się: 
oddzielna kuchnia, 2 pokoje, łazien-
ka i korytarz. Niezależne wejścia 
do dwóch części domu, pionowy 
podział budynku.

DOM WOLNOSTOJĄCY–  ok. 
240 m2

RUCZAJ – ul. Ruczaj – Dom 
dwukondygnacyjny na działce 
7,5 arowej. Parter: dwa pokoje, 
kuchnia, łazienka o pow. 8 m2, 
WC, duży hall. I piętro - trzy 
przestronne pokoje, łazienka 
z wc, kuchnia. Trzy balkony. 
Wokół domu tereny zielone.

3-POKOJOWE – 58 m2

BOREK FAŁĘCKI – ul. Żywiecka 
– salon z aneksem kuchen-
nym, dwa niezależne pokoje, 
łazienka z WC, przedpokój, 
piwnica ok. 8 m2. Mieszkanie 
po generalnym remoncie. Cicha 
i spokojna okolica. Sąsiedztwo 
Lasu Borkowskiego.

DOM BLIŹNIAK –  ok. 160 m2

Mogilany – Gaj –  dom składa się 
z: parteru – oddzielna kuchnia, 4 
pokoje, łazienka, korytarz;  pierw-
sze piętro –  niezagospodarowane 
poddasze o pow. ok. 85 m2, 
możliwość wydzielenia 3 pokoi 
oraz łazienki i garderoby. Dom do 
remontu, działka o powierzchni 
41 arów.

DOM BLIŹNIAK–  ok. 190 m2

BOREK FAŁĘCKI – ul.  Jeleniogórska 
– Nieruchomość p osiada trzy 
kondygnacje: Parter- trzy pokoje, 
łazienka z wc, garaż. I piętro- sa-
lon z dużym tarasem o pow. 34 
m2, pokój, łazienka z wc, kuchnia. 
II piętro- trzy pokoje, balkon, 
łazienka z wc. Do nieruchomości 
przynależy ogródek 4 ar.

Cena: 639.000 zł

Cena: 402.000 złCena: 336.000 zł

Cena: 319.000 zł

Cena: 429.000 zł

Cena: 390.000 zł

Cena: 1.049.000 złCena: 685.000 zł Cena: 1.020.000 zł
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kod agencji: KRMK1

KRAKÓW – Krowodrza

12.636.44.40, 793.717.771
krmk1@tecnocasa.pl

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

MIEJSCA POSTOJOWE 
KROWODRZA – ul.  Bratysławska 
– miejsca postojowe w garażu 
wielostanowiskowym w aparta-
mentowcu. Teren monitorowany. 
Garaż oświetlony w bardzo 
dobrym stanie technicznym.

2-POKOJOWE – 38 m2

KROWODRZA – ul. Krowoder-
skich Zuchów – Przedpokój, 
2 oddzielne pokoje, osobna, 
jasna kuchnia, łazienka z WC, 
balkon, piwnica. Okolica z 
bardzo dobrze rozwiniętą infra-
strukturą i komunikacją miejską. 

3-POKOJOWE – 73,30 m2

KROWODRZA – ul. Krowoder-
skich Zuchów – dwupoziomowe: I 
poziom: salon z aneksem kuchen-
nym, WC, garderoba, II poziom: 2 
oddzielne pokoje, łazienka z WC, 
garderoba, loggia. Do mieszkania 
przynależy komórka lokatorska. 

2-POKOJOWE – 38 m2

KROWODRZA – ul.  Rusznikarska 
– Przedpokój, 2 oddzielne 
pokoje, osobna, jasna kuchnia, 
łazienka z WC, loggia, piwnica. 
Funkcjonalny układ pomiesz-
czeń. Mieszkanie idealne pod 
inwestycję. 

2-POKOJOWE – 35 m2

KROWODRZA – ul. Prądnicka – 
Przedpokój, 2 oddzielne pokoje, 
osobna, jasna kuchnia, łazienka 
z WC, loggia, piwnica. Mieszka-
nie po częściowym remoncie. 
Suszarnia na piętrze do użytku 
mieszkańców.

3-POKOJOWE – 75,20 m2

KROWODRZA – ul.  Rusznikarska 
– Przedpokój, salon z aneksem 
kuchennym, 2 oddzielne pokoje, 
łazienka, WC, garderoba, taras, 
piwnica. Możliwość dokupienia 
miejsca postojowego w tym 
samym budynku. Doskonała 
komunikacja.

1-POKOJOWE – 35 m2

KROWODRZA – ul.  Rusznikarska 
– Przedpokój, pokój, osobna, 
jasna kuchnia, łazienka z WC, 
balkon, piwnica. Blok z 2000 
roku. Ogrzewanie i ciepła woda z 
sieci miejskiej. Miejsca postojowe 
dla mieszkańców za szlabanem. 

3-POKOJOWE – 45 m2

KROWODRZA – ul.  Prądnicka – 
Przedpokój, 3 pokoje,  oddzielna 
kuchnia, łazienka z WC, 
balkon, piwnica. Stan bardzo 
dobry. Mieszkanie widokowe 
z dwustronną ekspozycją: 
południe-zachód. Doskonała 
komunikacja.

4-POKOJOWE – 95 m2

KROWODRZA – ul.  Bratysławska 
– Przedpokój, salon z aneksem 
kuchennym, 3 oddzielne  pokoje, 
łazienka z WC, osobne WC, 
dwa balkony, loggia. Potrójna 
ekspozycja. Mieszkanie idealne 
dla rodziny. 

Cena: informacja w biurze Cena: 329.000 zł

Cena: 350.000 złCena: 349.000 zł

Cena: 335.000 zł

Cena: 395.000 zł

Cena: 850.000 złCena: 535.000 zł Cena: 540.000 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

2-POKOJOWE – 36 m2

BRONOWICE – ul. Bronowicka  
– MIESZKANIE DO  WYNAJĘCIA 
w stanie idealnym. Przedpokój, 
2 osobne pokoje, kuchnia, ła-
zienka z WC, piwnica. Doskona-
ła lokalizacja.

3-POKOJOWE – 63 m2

BRONOWICE – ul. Rydla  
– Przedpokój, 3 osobne pokoje, 
osobna jasna kuchnia, łazienka 
z WC. Funkcjonalny układ po-
mieszczeń. Kameralna dwupię-
trowa kamienica. Cicha i spokojna 
okolica.

3-POKOJOWE – 79 m2

BRONOWICE – ul. Gabrieli 
Zapolskiej – Duży Przedpokój,  
3 osobne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienką z WC, balkon, piwnica, 
garaż oraz ogród. Funkcjonalny 
układ pomieszczeń. Cicha  
i spokojna okolica.

2-POKOJOWE – 50 m2

BRONOWICE – ul. Rydla  
– MIESZKANIE DO  WYNAJĘCIA. 
Nieruchomość składa się z: 2 
osobnych pokoi, osobnej jasnej 
kuchni, łazienki z WC oraz 
balkonu. Mieszkanie w wysokim 
standardzie gotowe do zamiesz-
kania.

3-POKOJOWE – 64 m2

BRONOWICE – ul. Głowackiego 
– Mieszkanie 3 pokojowe o po-
wierzchni 64 m2 zlokalizowane w 
czteropiętrowym bloku. Nierucho-
mość składa się z: 3 osobnych po-
koi, osobnej jasnej kuchni, łazienki 
z WC, schowka oraz balkonu.

3-POKOJOWE – 80 m2

BRONOWICE – ul. Stańczyka  
– 3 osobne pokoje, osobna jasna 
kuchnia, łazienka z wanną, osob-
ne WC oraz balkon. Mieszkanie 
wykończone w wysokim standar-
dzie. Doskonała lokalizacja pod 
względem komunikacyjnym.

2-POKOJOWE – 56 m2

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

4-POKOJOWE – 90m2

BRONOWICE – ul. Armii  Krajowej 
– mieszkanie składa się z: 4 
osobnych pokoi, osobnej jasnej 
kuchni z jadalnią, 2 łazienek z WC 
oraz balkonu. Kameralny 4-piętrowy 
budynek. Duże możliwości aranża-
cyjne mieszkania.

DOM WOLNOSTOJĄCY – 6-POKO-
JOWY
BRONOWICE – ul. Piastowska - 
Dom Wolnostojący z lat 90-tych o 
powierzchni 270 m2, składający się 
z piwnicy, parteru i piętra. Nieru-
chomość składa się z : 6 osobnych 
pokoi, 3 łazienek z WC, biblioteki, 
kotłowni, kuchni z wyjściem na ogród. 
Powierzchnia działki 350 m2

Cena: 1600 + opłaty Cena: 2000 + opłaty 

Cena: 585.000 złCena: 499.000

Cena: 472.600 zł

Cena: 649.000 zł

Cena: informacja w biurzeCena: 685.000 zł Cena: 750.000 zł



http://www.tecnocasa.pl

www.tecnocasa.pl 12 Każda agencja jest niezależnym podmiotem gospodarczym.

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

2-POKOJOWE – 31,5 m2

GRZEGÓRZKI – ul. Mogilska – 
przedpokój, dwa pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z WC, balkon, 
piwnica. Świetna lokalizacja w 
cichej części ulicy Mogilskiej. 

3-POKOJOWE – 66,5 m2

GRZEGÓRZKI – ul. Aleja Pokoju 
– przedpokój, trzy oddzielne 
pokoje, jasna kuchnia, łazienka, 
WC, loggia, piwnica. Po remon-
cie. Istnieje możliwość wydziele-
nia 4 pokoju. Mieszkanie bardzo 
dobre pod inwestycję na wynajem 
bądź dla rodziny. Blisko MPK 

Salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia – 38 m2

DĄBIE – ul. Aleja Pokoju – 
przedpokój, przestronny salon z 
aneksem kuchennym, sypialnia, 
łazienka z WC, piwnica. Stan 
dobry. Blisko komunikacji miej-
skiej i bulwarów wiślanych. 

2-POKOJOWE – 41,5 m2

DĄBIE – ul. Na Szaniec – przed-
pokój, dwa pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka z WC, loggia, piwnica. 
Wymieniona instalacja elektrycz-
na. Świetna komunikacja, zielona 
okolica w pobliżu bulwarów 
wiślanych. Ekspozycja: wschód- 
zachód.

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 odku-
rzacz, klimatyzacja). STAN: Bardzo dobry

Cena: 310.000 zł Cena: 319.000 zł do negocjacji

Cena: 610.000

Cena: 339.000 zł do negocjacji

Cena: 809.000 zł

MIEJSCE NA TWOJĄ OFERTĘ SPRZEDAŻY  
- ZADZWOŃ POD NR 531 992 777 
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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

1-POKOJOWE – 32m2

STARE MIASTO – Retoryka
przedpokój, kuchnia, pokój, 
łazienka z WC. Mieszkanie  
w stanie bardzo dobrym.
Nieruchomość na 1 piętrze  
z balkonem.

3-POKOJOWE – 65m2

SALWATOR – Filarecka
przedpokój, 3 pokoje, 2 
 łazienki, kuchnia oraz aneks ku-
chenny. Mieszkanie funkcjo nuje 
jako dwa osobne lokale.
Nieruchomość idealna pod 
wynajem.

3-POKOJOWE – 108m2

SALWATOR – Krasińskiego
przedpokój, kuchnia, 3 pokoje, 
łazienka oraz osobne WC.
Mieszkanie na 1 piętrze w 
kamienicy z windą. Ekspozycja 
dwustronna, dwa balkony, duża 
piwnica.

2-POKOJOWE – 36,3m2

SALWATOR – Dunin Wąsowicza
przedpokój, salon z aneksem, 
sypialnia, łazienka z WC.
Mieszkanie po remoncie, w sta-
nie idealnym. Ogrzewanie miej-
skie. Nieruchomość z balkonem.

2-POKOJOWE – 64m2

ZWIERZYNIEC – Piastowska
przedpokój, kuchnia, 2  pokoje, ła-
zienka. Mieszkanie na zamknię-
tym osiedlu z tarasem i ogrodem. 
Możliwość dokupienia garażu. 
Nieruchomość w stanie bardzo 
dobrym.

3-POKOJOWE – 88m2

SALWATOR – Emaus
przedpokój, salon z kuchnią, 2 
sypialnie, łazienka z WC i osob-
ne WC. Mieszkanie w aparta-
mentowcu z windą. Mieszkanie 
w stanie bardzo dobrym, panora-
miczny widok z balkonu.

2-POKOJOWE –49m2

SALWATOR – Lelewela
przedpokój, salon z kuchnią, 
sypialnia, łazienka z WC.
Mieszkanie po generalnym 
remoncie. Nieruchomość na
drugim piętrze z balkonem.

3-POKOJOWE – 98m2

SALWATOR – Filarecka
przedpokój, 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka. Mieszkanie na 1 
piętrze w kamienicy, możliwość 
dokupienia strychu.

4-POKOJOWE – 83m2

SALWATOR – Kasztelańska
przedpokój, salon z kuchnią, 3 
sypialnie, łazienka z WC oraz 
osobne WC. Mieszkanie w apar-
tementowcu z 2012r. W cenie 
zawarte miejsce postojowe oraz 
komórka lokatorska.

Cena: 399.000 zł Cena: 445.000 zł

Cena: 690.000 zł

Cena: 1.100.000 zł

Cena: 588.000

Cena: 435.000 zł

Cena: 830.000 zł

Cena: 1.200.000 złCena: 900.000 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

2-POKOJOWE – 37m2

KOZŁÓWEK – Przedpokój, dwa 
niezależne pokoje, oddzielna 
kuchnia, łazienka z WC, piwni-
ca. Mieszkanie w stanie bardzo 
dobrym. Idealne jako inwestycja 
pod wynajem.

3-POKOJOWE – 60 m2

KOZŁÓWEK – Przedpokój, od-
dzielna jasna kuchnia, 3 niezależne 
pokoje, łazienka z WC, loggia, 
piwnica. Dwustronna ekspozycja. 
Mieszkanie idealne dla rodziny lub 
pod wynajem. Blisko przystanków 
komunikacji miejskiej oraz terenów 
zielonych.

2-POKOJOWE – 44m2

KOZŁÓWEK – Przedpokój, od-
dzielna jasna kuchnia, 2 niezależ-
ne pokoje, łazienka z WC, loggia, 
piwnica. Dwustronna ekspozycja. 
Mieszkanie idealne dla rodziny. 
Blisko przystanków komunikacji 
miejskiej.

1-POKOJOWE – 29m2

STARY PROKOCIM – Przedpokój, oddzielna jasna kuchnia, pokój, 
łazienka z WC, loggia, piwnica. Możliwość zaadoptowania na 
dwa pokoje. Blok 4-piętrowy w bardzo dobrym stanie. Atrakcyjna 
lokalizacja, budynek w bliskim sąsiedztwie parku oraz przystanków 
komunikacji miejskiej. 

2-POKOJOWE – 38m2

STARY PROKOCIM – Przedpo-
kój, salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC oraz duży 
balkon. Mieszkanie w nowoczesnej 
inwestycji „Apartamenty Wielicka”, 
wykończone na wysokim standar-
dzie. Budynek atrakcyjnie zlokalizo-
wany, w bliskim sąsiedztwie MPK 
oraz parku.Cena: 295.000 złCena: 289.000 zł

Cena: 219.000 zł

Cena: 350.000 zł

Cena: 410.000 złCena: 370.000 zł

STARY PROKOCIM – mieszkanie w nowoczesnej inwestycji 
„Apartamenty Wielicka”
Wykończone mieszkanie w pięciopiętrowym bloku z 2015 roku, znaj-
dujące się na drugim piętrze o powierzchni użytkowej 46,90 m2 do 
sprzedaży, składające się z przedpokoju, salonu z aneksem kuchen-
nym, sypialni, łazienki z WC oraz dużego balkonu. W cenie lokalu 
wliczone jest miejsce postojowe w garażu podziemnym. Budynek 
atrakcyjnie zlokalizowany, w bliskim sąsiedztwie MPK oraz parku.

1-POKOJOWE – 24 m2

KOZŁÓWEK – przedpokój z 
aneksem kuchennym, pokój, 
łazienka z WC, piwnica. Miesz-
kanie w stanie dobrym, blisko 
komunikacji miejskiej.

Cena: 190.000 zł
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kod agencji: KRHC1

KRAKÓW – Plac Centralny, Os. Handlowe, Kolorowe, Spółdzielcze, Teatralne, Zgody

12.359.39.25, 531.998.080
krhc1@tecnocasa.pl

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

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

2-POKOJOWE – 45 m²
Nowa Huta – os. Centrum B. Mieszkanie zloka-
lizowane na drugim piętrze w siedmiopiętrowym 
bloku z windą. Nieruchomość posiada balkony 
francuskie. Mieszkanie przeszło gruntowny 
remont parę lat temu. Okna nowe, wymienione. 
Ogrzewanie centralne, miejskie.

Cena: informacja w biurze

Cena: 329.000 zł

Kocmyrzów – Luborzyca – Kocmyrzów 
Działka o powierzchni 2076 m2 mieści się w 
gminie Kocmyrzów – Luborzyca, w miejscowo-
ści Kocmyrzów. Droga dojazdowa asfaltowa. 
W najbliższym sąsiedztwie znajdują się domki 
jednorodzinne. Działka jest objęta planem zago-
spodarowania przestrzennego, w połowie MN1 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
drugiej połowie R2 działka rolna. 

Cena: 220.000 zł

MIEJSCE NA TWOJĄ  
OFERTĘ  

SPRZEDAŻY  
- ZADZWOŃ POD 
NR 12 359 39 25 
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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 – 53 m2

STARE MIASTO – ul. Batorego 
– Mieszkanie na 1 piętrze ka-
mienicy. Dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka, oddzielne WC. Do 
mieszkania przynależy balkon. 
Ogrzewanie gazowe.

4-POKOJOWE – 107 m2

STARE MIASTO – ul. Szewska 
– 150 metrów od Płyty Rynku. 
Nieruchomość w postaci dwóch 
niezależnych mieszkań. Wysoki 
standard i topowa lokalizacja. 
Ogrzewanie centralne.

LOKAL UŻYTKOWY – 91 m2

STARE MIASTO – ul. 
 Siemiradzkiego – Lokal na par-
terze z bezpośrednim wejściem 
z chodnika i klatki schodowej. 
Nieruchomość idealna pod 
gabinet lub biuro.

 3-POKOJE – 45 m2

STARE MIASTO – ul. Batorego 
– Nieruchomość składa się z 3 
pomieszczeń i łazienki z WC. 
Lokal wykończony i przystoso-
wany pod własną działalność.

2-POKOJOWE – 56 m2

STARE MIASTO – ul. 
 Sobieskiego – Wyjątkowa 
inwestycja w centum. Przestron-
ny salon z aneksem kuchen-
nym, oddzielna sypialnia oraz 
łazienka z WC. Wysoki standard 
wykończenia.

2–POKOJOWE – 64 m2

STARE MIASTO – ul. 
 Krowoderska – Mieszkanie 
obok Rynku Kleparskiego. 
Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, 
osobne WC oraz przedpokój. 
Planowany remont elewacji 
budynku.

2-POKOJE – 103 m2

STARE MIASTO – ul. Św. 
Jana – Bezpośrednio przy 
płycie Rynku Głównego. Dwie 
przestronne sypialnie, oddziel-
na kuchnia, łazienka z WC, 
schowek, hall. Ogrzewanie 
miejskie.

Cena: 499.000 zł

Cena: 379.000 złCena: 2.200.000 zł

Cena: 495.000 zł

Cena: 1.400.000 zł

Cena: 520.000 złCena: 430.000 zł Cena: 840.000 zł

2-POKOJOWE – 55 m2

STARE MIASTO – ul. 
 Pędzichów – Nieruchomość 
składa się z dwóch oddzielnych 
pokoi, oddzielnej kuchni, ła-
zienki z WC oraz przedpokoju. 
Odrestaurowana kamienica.

2-POKOJOWE – 75 m2

STARE MIASTO – ul.  Łobzowska 
 – Apartament składa się z 
dwóch pokoi, osobnej kuchni, 
łazienki oraz przedpokoju. 
Ogrzewanie gazowe. Możliwość 
aranżacji na 3-pokojowe.

Cena: 825.000 zł
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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

1-POKOJOWE – 40,26 m2

WOLA DUCHACKA ZACHÓD – pokój z wyjściem na balkon, oddziel-
na, jasna kuchnia, łazienka z osobnym WC, przedpokój. Do miesz-
kania przynależy balkon oraz komórka lokatorska. Nieruchomość 
znajduje się na parterze w trzypiętrowym budynku z 2013 roku.

DZIAŁKA BUDOWLANA – 383 m2

WOLA DUCHACKA ZACHÓD 
– działka budowlana z domem 
do rozbiórki. Nieruchomość 
kształtem zbliżona do prosto-
kąta. Możliwość zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Bezpośredni dojazd do drogi 
asfaltowej.

LOKAL HANDLOWO 
-USŁUGOWY– 10,50 m2

WOLA DUCHACKA ZACHÓD  
– lokal z dużą witryną, znajdujący 
się na placu Beskidy. Okolica 
budynków wielorodzinnych. Duży 
ruch pieszych. Blisko komunikacja 
tramwajowa i autobusowa.

2-POKOJOWE – 74,50 m2

WOLA DUCHACKA WSCHÓD 
– duży salon z kominkiem, prze-
stronna sypialnia, jasna kuchnia, 
łazienka z WC. Mieszkanie 
umeblowane i wyposażone w 
sprzęt wysokiej klasy. Do lokalu 
przynależy taras o powierzchni 
105 m2.

1-POKOJOWE – 34,10 m2

WOLA DUCHACKA ZACHÓD 
– salon z aneksem kuchennym 
(22,05 m2), łazienka z WC (5,42 
m2) oraz przedpokój (6,63 m2). 
Istnieje możliwość wydzielenia 
osobnego pokoju z oddzielną 
jasną kuchnią. Mieszkanie wido-
kowe.

3-POKOJOWE – 56,02 m2

WOLA DUCHACKA WSCHÓD 
– 3 pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka, osobne WC oraz 
przedpokój. Do mieszkania 
przynależy loggia oraz piwnica. 
Lokal w bliskiej odległości od 
komunikacji tramwajowej oraz 
autobusowej.

Cena: 329.000 zł

Cena: 499.000 złCena: 359.000 zł

Cena: 285.000 zł

Cena: 379.000 zł

Cena: 12.000 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. Republiki Korczakowskiej 13, 30-867 KRAKÓW

 2-POKOJOWE – 42,50 m2

WIELICZKA – wiatrołap, 
Przedpokój, salon z aneksem 
kuchennym, sypialnia, łazienka 
z WC, taras, ogród (50 m2). 
Mieszkanie w stanie idealnym. 
Kameralne osiedle.

3-POKOJOWE – 61,80 m2 

NOWY PROKOCIM – Przedpo-
kój, kuchnia z oknem, 3 pokoje, 
łazienka, osobne WC, loggia, 
piwnica. Przestronne mieszka-
nie z dużymi pomieszczeniami. 
Widokowe.

DZIAŁKA BUDOWLANA – 802 m2

LEDNICA GÓRNA – płaska 
działka położona bezpośrednio 
przy drodze gminnej. Wszystkie 
media w drodze. W sąsiedztwie 
domy jednorodzinne. Możliwość 
zakupu dwóch sąsiadujących 
działek.

3-POKOJOWE – 60,80 m2

NOWY PROKOCIM – Przed-
pokój, duży salon z aneksem 
kuchennym, 2 pokoje, łazienka 
z WC, loggia, piwnica. Jasne 
mieszkanie z potrójną ekspozy-
cją. Stan bardzo dobry.

LOKAL DO WYNAJĘCIA – 
133,25 m2

NOWY PROKOCIM – duży lokal 
usługowo-biurowy. W wolnostoją-
cym budynku z 2018r. Położony 
na terenie dużego osiedla, widocz-
ny z głównej ulicy. Z miejscami 
postojowymi przynależnymi do  
lokalu.

2-POKOJOWE – 38,90 m2

NOWY PROKOCIM – Przed-
pokój, kuchnia, 2 oddzielne 
pokoje, łazienka z WC, loggia, 
piwnica. Niski czteropiętro-
wy blok, blisko komunikacji 
miejskiej.

DZIAŁKA – 8,77 ar
WIELICZKA – działka budowla-
na na planie kwadratu.  
Przeznaczona pod zabudowę 
jednorodzinną. Udział w drodze  
dojazdowej.

Cena: 315.000 zł

Cena: 450.000 złCena: 425.000 zł

Cena: 300.000 zł

Cena: 259.000 zł

Cena: 3.000 zł Cena: 145.000 zł Cena: 4.000 zł netto

LOKAL DO WYNAJĘCIA – 113 m2

WIELICZKA – parterowy lokal 
handlowo-usługowy. Położony 
w centrum Wieliczki. Budynek 
ogrodzony z miejscami posto-
jowymi.

1-POKOJOWE – 31,70 m2 

NOWY PROKOCIM – 
 Przedpokój, widna kuchnia,  
pokój, łazienka z WC, loggia 
oraz piwnica. Mieszkanie w 
stanie dobrym na pierwszym 
piętrze.

Cena: 250.000 zł
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604-683-680
krmg2@tecnocasa.pl

KRAKÓW – os.Oficerskie

STUDIO OFICERSKIE – oddział XVIII  
ul. J. Brodowicza 16, 31-518 KRAKÓW

2-POKOJOWE – 45 m2 
OSIEDLE OFICERSKIE – ul. 
Brodowicza. Lokal znajduję się 
na wysokim parterze w kamie-
nicy. Mieszkanie do remontu. 
Przedpokój, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z wc. Możliwość 
zakupu po remoncie w cenie 
550 000zł. 

DOM – 186m2, działka 4a.
OSIEDLE OFICERSKIE – dom 
składa się z parteru: Przedpo-
kój, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
WC oraz 1 piętra: Przedpokój, 3 
pokoje, kuchnia, łazienka, bal-
kon oraz taras. Miejsce postojo-
we przed posesją, przestronna 
piwnica oraz piękny ogród.

DOM – 260 m2, działka 6a
OSIEDLE OFICERSKIE – 
Przyziemie: 2 lokale użytkowe, 
Parter: przdpokój, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, weranda, 
Pierwsze piętro: Przedpokój, 
2 pokoje, kuchnia z jadalnią, 4 
wnęki strychowe oraz balkon. 
Możliwość nadbudowy domu.

DOM – 180m2, działka 3a.
OSIEDLE OFICERSKIE – dom 
w centrum miasta, składa się z 
parteru, 1 piętra, 2 piętra oraz 
poddasza, 5 przestronnych 
pokoi, istnieje możliwość wydzie-
lenia 8 pokoi. Miejsce postojo-
we przed posesją. Możliwość 
adaptacji dachu na taras.

LOKAL – 93m2

OSIEDLE OFICERSKIE – ul.  
Beliny Prażmowskiego. Lokal 
składa się z przedpokoju, 3 pokoi, 
kuchni z możliwością adaptacji na 
pokój, łazienki oraz WC. Parking 
dla 2/3 samochodów przed kamie-
nicą. Lokal idealny pod gabinet, 
biuro lub kancelarie.

3-POKOJOWE – 52 m2 

OSIEDLE OFICERSKIE – 
mieszkanie znajduje się na 1 
piętrze w bloku z lat 60-tych. 
Przedpokój, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc, balkon oraz piw-
nica. Mieszkanie po remoncie. 

DOM – 200m2, działka 2,3a.
OSIEDLE OFICERSKIE – dom 
składa się z parteru, 3 pozio-
mów- na każdym z nich balkon, 
garażu, przestronnego tarasu 
oraz pięknego ogrodu. Nieru-
chomość położona w cichej i 
spokojnej okolicy.

Cena: 490.000 zł

Cena: 1.200.000 złCena: 1.100.000 zł

Cena: 450.000 zł

Cena: 1.300.000 zł

Cena: 5.700 zł miesięcznieCena: 2.390.000 zł Cena: 3.500 zł miesięcznie

LOKAL – 74m2

ŚRÓDMIEŚCIE – ul.  Grochowska. 
Nowoczesne wejście do lokalu, 
3 gabinety, sala do konferencji, 
łazienka z wc. Lokal w wysokim 
standardzie z klimatyzacją. 
Parking dla 2/3 samochodów. 
Lokal idealny pod gabinet, biuro 
lub kancelarie.

2- POKOJOWE – 46m2

OSIEDLE OFICERSKIE – ul. 
Brodowicza. Mieszkanie znajdu-
ję się w przyziemiu kamienicy. 
Przedpokój, salon z aneksem 
kuchennym, sypialnia, łazienka. 
Stan bardzo dobry. Nowocze-
sne ogrzewanie podłogowe. 
Idealne pod inwestycje.

Cena: 299.000 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 – 20 m2

AZORY – ul. Różyckiego
Kawalerka usytuowana na 
parterze w 10 piętrowym bloku 
z lat 70. Składa się z osobnego 
pokoju, kuchni w przedpokoju 
i łazienki. Cicha, spokojna 
okolica. 

3-POKOJOWE – 50 m2

AZORY– ul. Stachiewicza
Mieszkanie na 1/4 piętrze w 
bloku z 1970r. Składa się z 
2 pokoi, salonu z aneksem 
kuchennym, łazienki i przed-
pokoju. Istnieje możliwość 
wydzielenia trzeciego osobnego 
pokoju. 

3-POKOJOWE – 80 m2

AZORY – ul. Radzikowskiego 
Nieruchomość położona w 
nowym bloku z 2011r na 1 
pietrze z 5. Salon z aneksem 
kuchennym, 2 osobne pokoje, 
łazienka oraz balkon. Cena 
zawiera miejsce postojowe w 
podziemnym parkingu. 

2-POKOJOWE – 53 m2

AZORY – ul.Radzikowskiego
Nieruchomość położona na 3 
piętrze w 5 piętrowym bloku 
z 2011r. Salon połączony z 
aneksem oraz wyspą kuchenną, 
osobny pokój oraz łazienka. Mie-
jsce postojowe przed blokiem w 
cenie. 

3-POKOJOWE – 93 m2

AZORY – ul. Radzikowskiego 
Mieszkanie na 2 piętrze w bloku 
4 piętrowym z 1998 roku. Skła-
da się z dwóch pokoi, salonu, 
jasnej kuchni, łazienki, WC oraz 
balkonu. Przestronny układ. 

1-POKOJOWE – 21 m2

AZORY – ul.Zygmuntowska
Kawalerka znajduje się na 1 
piętrze w bloku 4 piętrowym z 
roku 2001. Pokój z aneksem 
kuchennym, przedpokój oraz 
łazienka. W pobliżu pętla auto-
busowa Azory. 

3-POKOJOWE – 86 m2

AZORY – ul. Radzikowskiego
Mieszkanie dwupoziomowe. 
Poziom I - duża kuchnia z wy-
jściem na balkon,łazienka. Pozi-
om II-3 nieprzechodnie pokoje 
oraz łazienka. W pobliżu dobre 
połączenie komunikacyjne. 

Cena: 220.000 zł

Cena: 470.000 złCena: 400.000 zł

Cena: 260.000 zł

Cena: 495.000 zł

Cena: 980.000 złCena: 700.000 zł Cena: 750.000 zł

4-POKOJOWE – 122 m2

AZORY – ul. Radzikowskiego
Nieruchomość położona na 1 
piętrze z 3 w bloku z 1998r. 
Salon, trzy osobne pokoje, 
jasna kuchnia, dwie łazienki, 
garderoba. Atutem mieszkania 
są 3 balkony. 

DZIAŁKA – 500 m2 
SZKLARY – Działka budowlana 
Działka znajduje się w pobliżu 
Ojcowskiego Parku Narodowe-
go. Parcela z dostępem do 
drogi oraz mediów. Spokojna, 
malownicza okolica. 

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

1-POKOJOWE – 32 m2

PRĄDNIK CZERWONY – 
ul. Powstańców – 1 osobny 
pokój, jasna kuchnia, łazienka 
oraz loggia. Mieszkanie, poło-
żone na parterze. Idealne dla 
rodziny, w okolicy wiele punktów 
usługowych, sklepów i parków. 

3-POKOJOWE – 45m2

PRĄDNIK CZERWONY – ul. 
Powstańców – Mieszkanie 
składa się z 3 osobnych pokoi, 
kuchni, łazienki, WC oraz bal-
konu. Położone na 4 piętrze w 
bloku z 1980. Cicha i spokojna 
okolica.

2-POKOJOWE – 47m2

PRĄDNIK CZERWONY – ul. 
Powstańców – Mieszkanie 
oddane do użytkowania w 2019. 
Podzielne na dwie mikro kawa-
lerki. Idealna okazja inwestycyj-
na. W okolicy znajduje się wiele 
budynków biurowych. 

3-POKOJOWE – 59m2

PRĄDNIK CZERWONY – ul. Po-
wstańców – 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z osobnym WC oraz 
balkon. Mieszkanie do remontu 
idealne pod inwestycję.

2-POKOJOWE – 67m2

PRĄDNIK CZERWONY – ul. 
 Dobrego Pasterza –  Mieszkanie 
w wysokim standardzie, 
które składa się z 2 pokoi, 
salonu z aneksem kuchennym, 
 garderoby, łazienki i balkonu. Za 
dodatkową opłatą miejsce par-
kingowe w garażu podziemnym.

DZIAŁKA – 28 ar 
PRĄDNIK CZERWONY – ul. Powstań-
ców. Atrakcyjna działka na sprzedaż 
położona przy ulicy Powstańców w 
dzielnicy Prądnik Czerwony.Teren 
objęty miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego na zabudowę 
usługową. Całkowita powierzchnia 2800 
m2. Działka idealna pod zabudowę 
usługową – powierzchnia PUM 5000 
metrów.

3-POKOJOWE – 52 m2

PRĄDNIK CZERWONY – ul. 
Majora – 3 pokoje, kuchnia, ła-
zienka z osobnym WC oraz bal-
kon. Do mieszkania przynależy 
balkon oraz piwnica. Zrobiony 
remont kuchni i łazienki przez 
właścicieli 2 lata temu.

2-POKOJOWE – 57m2

PRĄDNIK CZERWONY – ul. 
 Łepkowskiego –57 m2. Miesz-
kanie w nowym budownictwie. 2 
sypialnie oraz salon z aneksem 
kuchennym. Możliwość doku-
pienia miejsca postojowego

Cena: 230.000 zł

Cena: 419.000 złCena: 359.000 zł

Cena: 349.000 zł

Cena: 560.000 zł

Cena: 2.800.000 złCena: 485.000 zł Cena: 650.000 zł

1-POKOJOWE – 32m2

PRĄDNIK CZERWONY – ul. 
Łepkowskiego – Mieszkanie skła-
dające się z 1 jednego pokoju, 
oddzielnej kuchni, łazienki oraz 
balkonu. Położone na 3-piętrze 
w bloku z lat 80. Klasyczny układ 
mieszkania pozwala na własną 
aranżacje mieszkania. 

Cena: 250.000 zł
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kod agencji: KRMD2

KRAKÓW – Bieńczyce 

792.707.776
krmo2@tecnocasa.pl

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

2-POKOJOWE – 35m2

os. Kazimierzowskie – dwa 
pokoje, ciemna kuchnia wy-
chodząca na większy pokój, 
łazienka, Przedpokój, piwnica, 
balkonik francuski. Lokal po re-
moncie. Mieszkanie na parterze 
w niskim bloku. Bardzo dobra 
infrastruktura osiedla. 

3-POKOJOWE – 70m2

Kazimierza Wielka – trzy pokoje, 
jasna kuchnia, Przedpokój, ła-
zienka, dwie loggie.  Mieszkanie 
na pierwszym piętrze w niskim 
domu wielorodzinnym. Dodat-
kowo do lokalu przynależą dwie 
piwnice, garaż i bardzo duży 
ogródek. 

3-POKOJOWE – 63 m2

ul. Fatimska – trzy pokoje, jasna 
kuchnia, Przedpokój, łazienka, 
garderoba. Mieszkanie na pią-
tym piętrze w nowym, ogrodzo-
nym bloku z 1998 r. Komórka 
lokatorska. Mieszkanie w bardzo 
dobrym stanie idealne dla rodzi-
ny. Cicha i spokojna okolica.

Cena: 262.000 zł Cena: 308.000 zł Cena: 385.000 zł

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

2-POKOJE – 35 m2 

NOWA HUTA – os. Na  Wzgórzach 
– 2 pokoje, kuchnia w aneksie, 
łazienka, balkon. Mieszkanie 
usytuowane jest na pierwszym 
piętrze kameralnego bloku z 
cegły. Lokal do wejścia, po 
remoncie.

2-POKOJE – 42 m2 
NOWA HUTA – os. Na Stoku  
– 2 pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka,przedpokój, balkon. 
Mieszkanie znajduje się trzecim 
piętrze. Lokal do remontu.

1-pokój – 46 m2

NOWA HUTA – os. Na  Wzgórzach 
– 2 pokoje, łazienka, jasna 
kuchnia i przedpokój. Mieszka-
nie na parterze, do remontu.

Cena: 279 000
kontakt: 731 090 606 

Cena: 279.000 
kontakt: 731 090 606

Cena: 269.000
kontakt: 731 090 606

http://www.tecnocasa.pl

KRAKÓW – Osiedla Górali, 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 zamienić, sprzedać lub wynająć swoje mieszkanie? Pomożemy znaleźć Ci 
idealne mieszkanie dla Ciebie, albo bezpiecznie i szybko sprzedać Twoje.  

Zapraszamy do współpracy. Tel. 731-090-606
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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

DZIAŁKA – 1400 m2

WOLA RADZISZOWSKA –  
Proponujemy Państwu na 
sprzedaż działkę o powierzchni 
14 arów, na której znajduje 
się dom z końca XIX wieku 
wymagający remontu. Działka 
budowlano-rolna.

2-POKOJOWE – 33 m2

Kliny – ul. Szwed-Śniadow-
skiej – Mieszkanie znajduje 
się na parterze bloku wybudo-
wanewgo w 2017 roku. Salon 
z aneksem kuchennym oraz 
wyjściem na balkon, łazienka i 
sypialnia. Ekspozycja północ-
-południe.

4-POKOJOWE – 75 m2

RUCZAJ – ul. Szuwarowa – 
Wyremontowane mieszkanie 
na poddaszu, Salon z otwartą 
kuchnią, łazienka, osobne 
WC, sypialnia, przestronny 
pokój z dodatkową sypialnią na 
antresoli.

3-POKOJOWE – 60 m2

RUCZAJ – ul.  Konopczyńskiego 
– Mieszkanie znajduje się na 
czwartym piętrze w bloku z 
windą. Trzy niezależne pokoje, 
kuchnia, łazienka oraz balkon o 
powierzchni prawie 20 metrów 
kwadratowych.

DOM – 103 m2

SIEPRAW – ul. Zacisze – Dom 
z bali o powierzchni 103 m2. 
Wybudowany w 2002 roku 
składa się z salonu, kuchni oraz 
zaadaptowanego poddasza 
gdzie znajdują się trzy sypialnie. 
Nieruchomość usytuowana jest 
na działce o powierzchni 58 
arów.

DOM WOLNOSTOJĄCY – 70 m²
ALWERNIA – BRODŁA – Nieru-
chomość położona przy drodze 
asfaltowej składająca się z 2 
pokoi, kuchni, piwnicy  
i poddasza. Działka 11 arów. 

2-POKOJOWE – 52 m2

RUCZAJ – ul.  Bobrzyńskiego 
– Mieszkanie jest położone tuż 
przy pętli tramwajowo-autobu-
sowej Czerwone Maki, składa 
się z sypialni, salonu z anek-
sem, łazienki oraz osobnego 
WC.

Cena: 149.000 zł

Cena: 420.000 złCena: 239.000 zł

Cena: 235.000 zł

Cena: 450.000 zł

Cena: 650.000 złCena: 520.000 zł Cena: 598.000 zł

DOM – 214 m2

LIBERTÓW – Dom dwupozio-
mowy na działce o powierzchni 
8 arów. Na pierwszym poziomie 
znajduje się salon, kuchnia z 
częścią jadalną, dwa pokoje, 
łazienka oraz kotłownia. Poziom 
drugi to 4 pokoje oraz pokój ką-
pielowy z prysznicem i wanną.

4-POKOJOWE – 78 m2

RUCZAJ – ul. Konopczyńskiego 
– Dwupoziomowe mieszka-
nie znajdujące się na na 3 i 4 
piętrze. Mieszkanie składa się 
z trzech niezależnych pokoi, 
salonu z aneksem kuchennym, 
dwóch łazienek oraz dwóch 
przestronnych balkonów.

Cena: 2.500 zł
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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

24

3-POKOJOWE – 61,10 m2 

BIEŻANÓW – ul. Aleksandry – 
przedpokój, osobna kuchnia, 
3 niezależne pokoje, łazienka, 
WC, loggia, piwnica. Mieszka-
nie po gruntownym remoncie. 
Dostępne od zaraz.

2-POKOJOWE – 35,50 m2

BIEŻANÓW – ul. Telimeny – 
przedpokój, pokój z aneksem 
kuchennym, sypialnia, łazienka 
z WC, balkon, przynależna 
piwnica. Mieszkanie w stanie 
idealnym. Dostępne od zaraz.

5-POKOJOWE – 81,50 m2

BIEŻANÓW – ul. Aleksandry –  
przedpokój, 5 niezależnych 
pokoi, osobna kuchnia, łazienka, 
WC, 2 loggie, piwnica. Wysoki 
standard wykończenia. 

DOM – 192 m2 

WIELICZKA – przestronny dom 
dwukondygnacyjny z pięknym 
ogrodem. Działka o powierzch-
ni 6,5 ar. Zaledwie 4 km od 
 Krakowa. Na terenie działki budy-
nek usługowy o pow. 46 m2. 

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. Nieruchomość położona w cichej i spokojnej 
okolicy.

5 DZIAŁEK BUDOWLANYCH O POW. OD 8 DO 11 ARÓW
CZARNOCHOWICE – gm. Wieliczka – działki w malowniczej 
okolicy, z dostępem do drogi oraz mediów(kanalizacja, prąd, gaz). 
Objęte MPZP z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 

Cena: 420.000 złCena: 337.000 zł Cena: 642.000 zł

Cena: 455.000 zł

Cena: 20.000 zł / arCena: 820.000 zł
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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

2-POKOJOWE – 49m2

OSIEDLE OŚWIECENIA –  
2 osobne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka, Przedpokój, loggia oraz 
piwnica. Mieszkanie na wysokim 
parterze. Możliwość zamiany 
na mniejsze. Okolica spokojna i 
zielona, liczne punkty usługowo-
-handlowe. 

DZIAŁKA – 1800 m2

Gorzków w Gminie Bochnia 
– działka posiada aktualną 
decyzję o warunkach zabudo-
wy. Powierzchnia zabudowy 
140 m2( +/ - 20 %). Znajduje 
się w malowniczym miejscu w 
sąsiedztwie lasu. Posiada bez-
pośredni dostęp do drogi. 

2-POKOJOWE – 54 m2

OSIEDLE OŚWIECENIA – 2 pokoje, otwarta jasna kuchnia z oknem (możliwością oddzielenia), łazien-
ka, przedpokój oraz loggia. Ekspozycja zachodnia. Stan bardzo dobry. Miejsce postojowe na zamknię-
tym terenie osiedla. Blok z 2008 roku. 

3-POKOJOWE – 65m2

OSIEDLE OŚWIECENIA – trzy 
osobne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka, WC, przedpokój oraz 
loggii. Do mieszkania przynależy 
piwnica. W mieszkaniu nie ma 
piecyka gazowego. Dwustronna 
ekspozycja. Z mieszkania rozciąga 
się widok na panoramę południowo 
- zachodniego Krakowa.

Cena: 135.000 złCena: 355.000 zł

Cena: 435.000 zł

Cena: 420.000 zł

Cena: 849.000 zł

4-POKOJOWE – 109m2

PRĄDNIK CZERWONY – trzy osobne sypialnie, duży salon z częścią jadalniano – kuchenną (open spa-
ce), WC, pokój kąpielowy z oknem, Przedpokój, duża garderoba, dwie loggie. Dodatkowo dwa miejsca 
postojowe oraz pomieszczenie gospodarcze. Mieszkanie 3-pozoimowe. Blok z 2003r. Zapraszamy do 
oglądania. 
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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

2-POKOJOWE – 53 m2 

MISTRZEJOWICE – Os. Bohaterów Września 
– dwa oddzielne pokoje, jasna kuchnia, łazienka 
z WC oraz przedpokój. W budynku winda. Stan 
mieszkania – do wejścia. 3 min do przystanku 
tramwajowego oraz autobusowego. Doskonała 
lokalizacja. 

Działka – 12 arów
RACIBOROWICE – Działka budowlana w 
kształcie zbliżonym do prostokątu obecnie za-
budowana zespołem garaży. Dostępne media. 
Możliwość wybudowania budynku wielomiesz-
kaniowego.

Cena: 340.000 zł

Cena: 650.000 zł

2-POKOJOWE – 32 m2 
MISTRZEJOWIE – Os. Kombatantów – salon z 
aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka z WC, 
przedpokój. Stan mieszkania – bardzo dobry, po 
remoncie przeprowadzonym w tym roku. Duży 
balkon. Lokal mieści się na siódmym piętrze. Do 
mieszkania przynależy piwnica. Bardzo dobra 
infrastruktura osiedla.

3-POKOJOWE – 55 m2 

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

Cena: 270.000 zł

Cena: 380.000 zł

Pilnie poszukujemy  mieszkań 
na sprzedaż, zamianę lub 

 wynajem w rejonie Bieńczyc  
i Mistrzejowic.  

Zapraszamy do kontaktu  
pod nr 609 153 003

Działka – 6,7 ara
BATOWICE – Działka budowlana w kształcie 
kwadratu o wymiarach ok. 25 x 25 m z dostę-
pem do drogi. Media w działce lub najbliższym 
otoczeniu. Idealne pod budowę domu jednoro-
dzinnego. 3 min od granicy Krakowa.

Cena: 225.000 zł
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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

LOKAL USŁUGOWOW – 556 m2

NOWA HUTA – ul. Rzepakowa – na sprzedaż lub wynajem budynek usytuowany na działce o po-
wierzchni 57 ar pod działalność usługową. Parter o powierzchni 293 m2. Pierwsze piętro o powierzchni 
262m2. Dodatkowo istnieje możliwość dobudowy hali 30x12m (360 m2). Przygotowane fundamenty pod 
budowę. Stan bardzo dobry.

2-POKOJOWE – 50 m2

NOWA HUTA – os. Centrum A – mieszkanie 
składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i 
przedpokoju. Nieruchomość znajduje się na dru-
gim piętrze w czteropiętrowym bloku. Mieszkanie 
po generalnym remoncie.

2-POKOJOWE – 60 m2

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

LOKAL USŁUGOWY – 100 m2

NOWA HUTA – MOGIŁA – wynajem warsztatu 
samochodowego, w którego skład wchodzą trzy 
stanowiska napraw z kanałami i podstawowy-
mi narzędziami oraz lakiernia, pomieszczenia 
socjalne i biuro. Przed budynkiem utwardzony 
plac. Możliwość dostosowania do własnej 
działalności.

Cena: 3.700.000 zł lub 12.000 zł 

Cena: 340.000 zł

Cena: 1.250 zł Cena: 4.000 zł

2-POKOJOWE – 47 m2

NOWA HUTA – Os. Hutnicze – nieruchomość na 
wynajem zlokalizowana na pierwszym piętrze, 
składająca się z dwóch pokoi, łazienki, jasnej 
kuchni oraz przedpokoju. Mieszkanie w dobrym 
stanie. Wolne od zaraz. Zielona okolica.

Cena: 1.000 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 – 46,36 m2

PŁASZÓW – ul. Gliniana – 
Przedpokój, kuchnia, 2 pokoje, 
łazienka z WC, balkon. Blok 
z windą. W pobliżu tereny 
rekreacyjne. Doskonały dojazd 
do centrum. 

DZIAŁKA – 3385 m2

BOCHNIA – działka z dużym 
potencjałem, w pobliżu  Bocheńskiej 
Strefy  Gospodarczej oraz z 
dobrym dojazdem do autostrady 
A4. W pobliżu powstają budynki 
przemysłowo- usługowe oraz domy 
jednorodzinne. 

3-POKOJOWE – 57,45 m2

PŁASZÓW – ul. Przewóz – 
Przedpokój, kuchnia w aneksie, 
3 pokoje, łazienka z WC, 
balkon, piwnica. Mieszkanie na 
III piętrze. Blisko pętli  
tramwajowej. 

GARAŻ –15 m2

PŁASZÓW – ul. Myśliwska  
– miejsce postojowe w garażu  
podziemnym w bloku przy ul. 
Myśliwskiej 5. Polecamy dla  
mieszkańców z ulicy Saskiej, 
Płaszowskiej, Turka oraz  
Przewóz.

2-POKOJOWE – 41,00 m2

PŁASZÓW – ul. Koszykarska – Przedpokój, salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka z WC, 
balkon. Mieszkanie w stanie deweloperskim. Blok z 2011 roku z windą. Dookoła bardzo dużo zieleni.

Cena: 420.000 zł

Cena: 150.000 zł

Cena: 550.000 zł

Cena: 30.000 zł

Cena: 370.000 zł

2-POKOJOWE – 48,00 m2

PŁASZÓW – ul. Mały Płaszów – 
Przedpokój, kuchnia, 2 pokoje, 
łazienka z WC, balkon, piwnica. 
Mieszkanie na drugim piętrze. 
Ogrzewanie z sieci miejskiej. 

DZIAŁKA –1500 m2

BRZEGI – gm.  Wieliczka – działka 
budowlana w  sąsiedztwie domów 
jednorodzinnych, objęta MPZP pod 
zabudowę mieszkaniową. Świetny 
dojazd do Krakowa, trasy S7 oraz 
autostrady A4.

Cena: 399.000 zł

Cena: 100.000 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

2-POKOJOWE – 46 m2

ŻABINIEC– przedpokój, 2 
niezależne pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, balkon.
Korzystny układ pomieszczeń. 
Mieszkanie nie wymaga dużych 
nakładów finansowych.

LOKAL UŻYTKOWY – 101 m2

ŻABINIEC – hall, 3 pomiesz-
czenia, łazienka z WC, zaple-
cze. Lokal parterowy z dużą 
witryną. Dwa wejścia. Usytu-
owany w  centrum osiedla. 

GARAŻ – 18 m2 
PRĄDNIK BIAŁY – garaż w 
ciągu garaży. Metalowa brama.  
W środku wylewka. Doprowa-
dzono prąd. Dach kryty papą. 
Idealny do parkowania samo-
chodu lub jako magazynek.  
W pobliżu Plac Imbramowski.

LOKAL UŻYTKOWY – 137 m2

ŻABINIEC – pomieszczenie 
główne, toaleta dla gości, czę-
ściowo wyposażone zaplecze 
kuchenne oraz część pracow-
nicza z drugą toaletą. Parter w 
centrum osiedla. Lokal idealny 
pod restaurację.

LOKAL DO WYNAJĘCIA – 76 m2

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

4-POKOJOWE – 80 m2

ŻABINIEC – przedpokój, 4 niezależne pokoje, kuchnia, łazienka, 
WC. Do mieszkania przynależy balkon i piwnica. Korzystny układ 
pomieszczeń. Pierwsze piętro. Możliwość dokupienia dwóch miejsc 
w garażu podziemnym.

DZIAŁKA Z BUDYNKIEM
Budynek o powierzchni 120 
m2 na działce o powierzchni 
430 m2. Istnieje możliwość 
rozbudowy i uzyskania budynku 
czteropiętrowego o powierzchni 
700 m2. Położony przy ruchli-
wej ulicy.

LOKAL DO WYNAJĘCIA – 101 m2

ŻABINIEC – hall, 3 pomiesz-
czenia biurowe/usługowe, 
łazienka z WC, zaplecze.  
Lokal parterowy z dużą witryną. 
Dwa wejścia. Usytuowany w  
centrum osiedla. Ciepła woda  
i ogrzewanie z sieci miejskiej.

Cena: 369.000 zł

Cena: 990.000 złCena: 600.000 zł

Cena: 640.000 zł

Cena: 1.100.000 zł

Cena: 3500 + opłatyCena: 48.000 zł Cena: 2500 + opłaty



http://www.tecnocasa.pl

www.tecnocasa.pl 30 Każda agencja jest niezależnym podmiotem gospodarczym.

KRAKÓW – Prądnik Biały, Os. Chełmońskiego, Górka Narodowa

12.307.09.32, 537.978.098
krmk3@tecnocasa.pl

STUDIO PRĄDNIK BIAŁY – oddział XXXIII
ul. Danka 8/2U, 31-229 KRAKÓW

2-POKOJOWE – 34,83m2

GÓRKA NARODOWA – przed-
pokój, salon z aneksem kuchen-
nym, sypialnia, łazienka z WC, 
balkon, kom. lokatorska. Stan 
bardzo dobry. III piętro w bloku 
z windą.

4-POKOJOWE – 57m2

PRĄDNIK BIAŁY – Przedpokój, 
jasna kuchnia, 4 ustawne 
pokoje, łazienka z WC, loggia, 
2 komórki lokatorskie. Miesz-
kanie z dużym potencjałem do 
aranżacji własnej.

3-POKOJOWE – 64,18m2

PRĄDNIK BIAŁY – Przedpokój, 
salon z aneksem kuchennym, 2 
sypialnie, łazienka, WC, balkon, 
miejsce post. Ustawne miesz-
kanie w stanie deweloperskim. 
Blok oddany w 2019r.

3-POKOJOWE – 59,5m2

PRĄDNIK BIAŁY – Przedpokój, 
oddzielna kuchnia, 3 nie-
przechodnie pokoje, łazienka, 
WC, piwnica. Wymienione 
instalacje. Idealne dla rodziny.

3-POKOJOWE – 58,1m2

PRĄDNIK BIAŁY – Przedpokój, 
salon z aneksem kuchennym, 2 
sypialnie, łazienka z WC, balkon, 
kom. lokatorska. Mieszkanie w 
stanie idealnym. Zadbany blok 
z windą.

SZEREGÓWKA – 240m2

BRONOWICE WIELKIE –  
Jednopiętrowy dom w zabudo-
wie szeregowej z garażem w 
bryle budynku. Funkcjonalny 
układ pomieszczeń. Blisko 
 galerii Bronowice.

2-POKOJOWE – 56,8m2

PRĄDNIK BIAŁY – Przedpokój, 
duża oddzielna kuchnia, 2 nie-
przechodnie pokoje, łazienka, 
WC, duży balkon, piwnica. 
Dwustronna ekspozycja. Blisko 
pętli autobusowej.

3-POKOJOWE – 59,5m2

PRĄDNIK BIAŁY – Przedpo-
kój, jasna kuchnia, 3 ustawne 
pokoje, łazienka, osobne WC, 
balkon, piwnica. Przestronne 
mieszkanie w spokojnej, zielo-
nej okolicy.

SZEREGÓWKA – 258m2

PRĄDNIK BIAŁY – Dom w sta-
nie bardzo dobrym do zamiesz-
kania od zaraz. Garaż w bryle 
budynku. Działka 2,95 ara. 
Kameralne, spokojne osiedle.

Cena: 315.000 zł Cena: 419.000 

Cena: 470.000 złCena: 410.000 zł

Cena: 420.000 zł

Cena: 470.000 zł

Cena: 850.000 złCena: 479.000 zł Cena: informacja w biurze



http://www.tecnocasa.pl

www.tecnocasa.pl 31 Każda agencja jest niezależnym podmiotem gospodarczym.

505.355.268
krms2@tecnocasa.pl

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

KRAKÓW – Wola Justowska

DZIAŁKA – 5 AR  
WOLA JUSTOWSKA –  
Działka budowlana z możli-
wością wybudowania domu 
jednorodzinnego, zamiennie 
bliźniak lub usługi. Idealna pod 
inwestycje jak i dla rodziny. 
Kolejka w odległości - 700m

DZIAŁKA – 10 ARÓW
OLSZANICA – Działka po-
łożona w centrum na końcu 
ślepej ulicy - dużo prywatności. 
Posiada pozwolenie na budowę 
domu jednorodzinnego wolno-
stojącego. Dostęp do wszyst-
kich mediów.

DOM – 270 m2

PRZEGORZAŁY – Dom jedno-
rodzinny w technologi SMART 
DOM. Stan deweloperski klasy 
premium. Wysokiej klasy mate-
riały budowlane. Działka – 6ar 

LOKAL UŻYTKOWY – 38m2

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

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

DOM – 236 m2

SARNIE UROCZYSKO – Dom 
wolnostojący w kameralnej ulicy 
pod Lasem Wolskim. 6 pokoi, 
kuchnia, 2 łazienki, wc, pralnia, 
pomieszczenie gospodarcze, 2 
garaże, taras ok 50 m2.

DZIAŁKA – 6 ARÓW
WOLA JUSTOWSKA –  
Widokowa działka pod Kopcem 
Piłsudskiego w kształcie 
kwadratu. Wszystkie media. 
Dobra komunikacja. Możliwość 
kupienia działki obok – 6ar 

DZIAŁKA – 8,5 ARA 
WOLA JUSTOWSKA –  Działka 
z widokiem na Las Wolski, 
posiada warunki zabudowy na 
dwa budynki jednorodzinne w 
zabudowie bliźniaczej. Kształt 
zbliżony do kwadratu. Cicha 
spokojna okolica.

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: 440.000 zł Cena: 180.000 zł

Cena: 549.000 złCena: 725.000 zł

Cena: 350.000 zł

Cena: 495.000 zł

Cena: 6.500.000 złCena: 1.700.000 zł Cena: 2.450.000 zł



http://www.tecnocasa.pl

www.tecnocasa.pl 32 Każda agencja jest niezależnym podmiotem gospodarczym.


