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Kazimierz

12.428.23.20, 512.110.804

STUDIO KAZIMIERZ S.C. – oddział I, ul. Starowiślna 33

3-POKOJOWE – 95 m²
KAZIMIERZ – ul. Starowiślna
- Nieruchomość składa się z
przestronnego salonu, sypialni z
wydzieloną garderobą, małego
pokoju z balkonem, kuchni z
jadalnią oraz balkonem, łazienki,
WC oraz przedpokoju.
Cena: 930.000

Łobzów

KOD AGENCJI: KRMH1

2 – POKOJOWE – 56 m²
KAZIMIERZ – ul. Dietla –
Mieszkanie dwupoziomowe,
składające się z jadalni z
aneksem kuchennym , dwóch
sypialni oraz dwóch łazienek.
Idealne pod wynajem krótkoterminowy.
CENA : 610.000

2-POKOJOWE – 56 m2
KAZIMIERZ – ul. Św.
Wawrzyńca – Mieszkanie po remoncie, składające się z dwóch
osobnych pokoi, oddzielnej
kuchni z widokowym balkonem,
łazienki z WC oraz obszernego
przedpokoju.
Cena: 630.000

12.631.03.75, 512.110.802

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

4-POKOJOWE – 72,65 m2
ŁOBZÓW – ul. Mazowiecka – 4
oddzielne pokoje, kuchnia z oknem, łazienka, WC, garderoba.
Mieszkanie w stanie bardzo
dobrym. Do lokalu przynależy
piwnica o pow. 8m2 oraz balkon.
Pierwsze piętro w budynku z
parkingiem dla mieszkańców.
Cena: 780.000

krmh1@tecnocasa.pl

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 Pedagogicznego.
Idealny pod inwestycje lub dla
rodziny.
Cena: 610.000
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krmm1@tecnocasa.pl
KOD AGENCJI: KRMM1

3-POKOJOWE – 71 m2
ŁOBZÓW – ul. Mazowiecka –
Trzypokojowe mieszkanie po
gruntownym remoncie. Salon
z aneksem kuchennym, dwa
pokoje, łazienka, WC, pomieszczenie gospodarcze.
Lokal w bardzo dobrym stanie
na pierwszym piętrze.
Cena: 699.000

www.tecnocasa.pl

Stare Podgórze

Każda agencja jest niezależnym podmiotem gospodarczym

12.263.00.40, 513.084.377

STUDIO STARE PODGÓRZE S.C. – oddział IV, Rynek Podgórski 9/U1

LOKAL NIEMIESZKALNY– 15,52m2
ZABŁOCIE – Lokal położony w
przyziemiu, zaaranżowany jako
studio z otwartą przestrzenią
wraz z aneksem kuchennym
oraz łazienką z WC.
Cena: 185.000

Ruczaj

3-POKOJOWE– ok. 97m2
WADOWICKA – Apartament
położony na drugim piętrze w
dwupiętrowym budynku. Nie
wymaga żadnych nakładów
finansowych, jest gotowy do
zamieszkania.
Cena: 595.000

KOD AGENCJI: KRMR1

STUDIO - 36,33m2
STARE PODGÓRZE - Mieszkanie typu open space z
widokiem na Wisłę. Znajduje się na piątym piętrze w
sześciopiętrowym budynku.
Wysoki standard wykończenia.
Cena: 999.000

12.263.01.35, 883.999.762

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

4 - POKOJOWE – 72,4 m²
Borek Fałęcki- ul. Kułakowskiego
- Nieruchomość położona na
trzecim piętrze w trzypiętrowym
bloku z 2000 r. składająca się z 3
niezależnych pokoi, salonu z aneksem kuchennym, jadalni oraz
łazienki z WC. Mieszkanie w stanie bardzo dobrym, urządzone w
nowoczesnym stylu.
Cena: 560.000

Krowodrza

4 – POKOJOWE – 80,5 m²
Ruczaj – ul. Kobierzyńska –
Mieszkanie złożone z: czterech
niezależnych pokoi, kuchni,
łazienki, WC i przestronnego
przedpokoju. Do mieszkania
przynależy loggia i piwnica o
powierzchni 5 m² . Możliwość
wydzielenia nawet 6 sypialni!
Cena: 629.000

3-POKOJOWE – 75,2 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.
Cena: 540.000

krmf2@tecnocasa.pl
KOD AGENCJI: KRMF2

DOM WOLNOSTOJĄCY – ok. 240 m²
Ruczaj – ul. Ruczaj – Dom
dwukondygnacyjny położony
na działce 7,5 arowej. Parter:
dwa pokoje, kuchnia, łazienka
o pow. 8 m², WC, duży hall.
I piętro– trzy duże pokoje,
łazienka z WC, kuchnia. Trzy
balkony, wokół domu tereny
zielone.
Cena: 1.020.000

12.636.44.40, 793.717.771

STUDIO KROWODRZA – oddział VIII, ul. Bratysławska 2

krmr1@tecnocasa.pl

krmk1@tecnocasa.pl
KOD AGENCJI: KRMK1

DOM - 170m2, działka 1.5a.
OSIEDLE OFICERSKIE - 1/2
domu składająca się z dwóch
poziomów z garażem. Dodatkowe miejsce postojowe przed
posesją, przestronna piwnica
oraz piękny taras z basenem.
Nieruchomość położona w
cichej i spokojnej okolicy.
Cena: 900.000
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DOM - 186m2, działka 4a.
OSIEDLE OFICERSKIE - Dom
składa się z parteru: przedpokój, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, WC oraz 1 piętra:
przedpokój, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, balkon oraz taras.
“Miejsce postojowe przed
posesją.
Cena: 1.100.000

www.tecnocasa.pl

Wrocław - Krzyki

Każda agencja jest niezależnym podmiotem gospodarczym

577.583.333, 71.307.42.73

KRZYKI – oddział I, Al. Gen. Józefa Hallera 29A/2U

wrmk1@tecnocasa.pl
KOD AGENCJI: wrmk1

Cena: 270.000

2-POKOJOWE- 33m2
KRZYKI – ul. Gajowicka
– Proponujemy Państwu
mieszkanie znajdujące się na
3 ½ piętra w bloku z windą.
Mieszkanie, składa się z dwóch
niezależnych pokoi, kuchni,
łazienki z WC oraz przedpokoju.
Lokal po kapitalnym remoncie.
Cena: 299.000

1-POKOJOWE - 24m2
KRZYKI -ul. Braterska - Mieszkanie składają się z salonu z
aneksem kuchennym-16,2m2,
antresoli z miejscem sypialnianym - 10m2, tarasu - 25m2,
2 balkonów oraz miejsca postojowego w garażu podziemnym
w cenie. Łączna powierzchnia
mieszkalna 34m2.
Cena: 325.000

2-POKOJOWE – 42m2
KRZYKI– ul. Ulanowskiego –
W pełni rozkładowe mieszkanie
składające się z dwóch osobnych pokoi, kuchni, łazienki
z WC i przedpokoju. Mieszkanie znajduje się w zadbanej
kamienicy położonej w cichej
i zielonej okolicy w bliskim
sąsiedztwie Powstańców Śl. i
al. Hallera.
Cena: 345.000

2-POKOJOWE – 45m2
KRZYKI – ul. Kościuszki Rozkładowe mieszkanie o
powierzchni 45m2, 2 piętro
z windą. Lokal składa się z 2
osobnych pokoi, jasnej kuchni,
łazienki z WC oraz przedpokoju. Jeden z pokoi posiada
loggię. Słoneczne dwustronne
mieszkanie.
Cena: 340.000

2-POKOJOWE - 52m2
KRZYKI – al. Gen. Józefa
Hallera - Słoneczne mieszkanie
znajdujące się na 3 piętrze
4-piętrowego budynku. Lokal
składa się z 2 osobnych pokoi,
jasnej kuchni, łazienki z WC
oraz przedpokoju.

2-POKOJOWE – 33m2
KRZYKI – ul. Gajowicka Mieszkanie znajdujące się na 9
piętrze w bloku z windą. Lokal
składa się z dwóch pokoi, loggii, kuchni, łazienki z WC oraz
przedpokoju. Idealnedo zamieszkania w samym centrum
Wrocławia lub pod inwestycję.

3-POKOJOWE – 105m2
KRZYKI – ul. Pocztowa - Klimatyczne mieszkanie na poddaszu
w kamienicy z windą. Mieszkanie składa się z 2 osobnych
sypialni, dużego i przestronnego
salonu z aneksem kuchennym,
dwóch antresoli, które spokojnie
mogą służyć jako dodatkowe
pokoje oraz łazienki z WC.
Cena: 585.000

3-POKOJOWE - 108m2
KRZYKI – ul. Racławicka – Duży
przestronny, dwupoziomowy
apartament w “Apartamentach
Racławicka”. Bardzo wysoki
standard wykończenia. Teren
zamknięty z ochroną. Nowy
budynek z windą.
Cena: 1.199.000
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Cena: 375.000

DZIAŁKA – 8,46 ha
BYSTRZYCA OŁAWSKA Działka o powierzchni 8,46
ha z przeznaczeniem pod
wykop stawu. Roboty budowlane zostały już rozpoczęte,
wykopano ok. 1,5 ha z 3,6 ha
docelowej powierzchni stawu.
Zbiornik zasilany ma być wodami z kanału Bystrzyckiego.
Cena: 1.000.000

www.tecnocasa.pl

Wrocław - Grabiszyn Gajowice

578.591.111, 71.307.35.09

GRABISZYN GAJOWICE - Oddział II, ul. Grabiszyńska 92A

2-POKOJOWE - 46m2
GAJOWICE - ul. Lubuska
- Mieszkanie z 2 sypialniami,
salonem jasną kuchnią oraz
balkonem. 7 piętro w 10
piętrowym, ocieplonym bloku.
Wszystkie media miejskie,
mieszkanie do remontu.
Cena: 320.000

DZIAŁKA-8,66 ar
PRĘŻYCE - Działka pod
zabudowę znajduję się 9
kilometrów od Wrocławia.
Przeznaczenie pod zabudowę,
działka o kształcie kwadratu ze
podłączeniem elektrycznym.
Cena: 129.000

Każda agencja jest niezależnym podmiotem gospodarczym

wrmg1@tecnocasa.pl
KOD AGENCJI: wrmg1

3-POKOJOWE - 63m2
GAJOWICE - ul. Stalowa Mieszkanie w kamienicy składa
się z 3 sypialni, jasnej kuchni
oraz łazienki. Wysoki parter
oraz betonowe stropy. Mieszkanie do remontu.
Cena: 365.000

2-POKOJOWE-72m2
PRZEDMIEŚCIA ŚWIDNICKIE
- ul. Wysoka - Mieszkanie w
kamienicy z dwoma dużymi,
dwudziestometrowymi pokojami,
jasną kuchnią oraz dwustronną
ekspozycją. Gotowe do zamieszkania, nadaje się również
na biuro. Ogrzewanie gazowe.
Cena: 355.000

4-POKOJOWE-88m2
PRZEDMIEŚCIA ŚWIDNICKIE
- ul. Tęczowa - Apartament z
2018 roku “Locum Victoria”
posiada 3 duże sypialnie, salon
z aneksem kuchennym, dwa
balkony oraz łazienkę i osobne
WC. Do mieszkania przynależą
dwa miejsca postojowe oraz
dwie komórki lokatorskie.
Mieszkanie w pełni wyposażone
w sprzęt AGD/RTV.
Cena: 1.040.000

3-POKOJOWE - 74m2
RYNEK-ul. Więzienna - Apartament z dwutysięcznego roku
znajduję się w ścisłym centrum
Wrocławia, zaledwie 200
metrów od ratusza. Posiada 2
sypialnie, salon, jasną kuchnię,
balkon 2 łazienki oraz miejsce
postojowe.
Cena: 890.000

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH
KLIENTÓW MIESZKAŃ I DOMÓW
NA TERENIE WROCŁAWIA
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WARSZAWA – Mokotów

Każda agencja jest niezależnym podmiotem gospodarczym

664 757 366

wamm1@tecnocasa.pl

STUDIO MOKOTÓW s.c. – oddział I, ul. Puławska 130

1-POKOJOWE – 32m2
MOKOTÓW – ul. Ksawerów –
Przedpokój, jeden pokój, oddzielna jasna kuchnia, łazienka z
WC, balkon. Spokojna okolica.

2-POKOJOWE – 28m2
MOKOTÓW – ul. Joliot-Curie –
Przedpokój, dwa pokoje, aneks
kuchenny, łazienka z WC,
balkon. Świetna lokalizacja!

2-POKOJOWE – 36m2
MOKOTÓW – ul. Żywnego
– Przedpokój, dwa pokoje, oddzielna kuchnia, łazienka zWC,
balkon oraz piwnica. Mieszkanie z pięknym widokiem.

Cena: 310.000

Cena : 350.000

Cena: 380.000zł

2-POKOJOWE – 37m2
MOKOTÓW – ul. Tyniecka –
przedpokój, Salon z aneksem
kuchennym, sypialnia, łazienka
z WC, balkon oraz piwnica.
Widok na zieleń

3-POKOJOWE – 58m2
MOKOTÓW – ul. Broniwoja
– przedpokój, trzy oddzielne
pokoje, jasna oddzielna
kuchnia, łazienka z WC oraz
loggia. Mieszkanie w świetnej
lokalizacji!

Cena: 535.000

DOM – 120m2
MOKOTÓW – ul. Płatowcowa
– przedpokój, salon z aneksem kuchennym, oranżeria,
2 łazienki, sypialnia, gabinet,
ogród, garaż. Dom po gruntownym remoncie.

Cena: 620.000

DOM– 148m2
MOKOTÓW – ul. Obserwatorów – przedpokój, oddzielna
jasna kuchnia,6 oddzielnych
pokoi, 2 łazienki z WC, balkon,
taras, piwnica oraz strych.
Działka o powierzchni 600m2!

Cena: 1.600.000

Cena: 1.950.000
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2-POKOJOWE – 72m2
MOKOTÓW – Al. Niepodległości
– przedpokój, dwa oddzielne
pokoje, jasna oddzielna kuchnia,
łazienka z WC oraz 2 piwnice.
Mieszkanie w świetnej lokalizacji!
Cena: 720.000

DOM – 150m2
MOKOTÓW – ul. Gimnastyczna – przedpokój, oddzielna
jasna kuchnia, 5 oddzielnych
pokoi, 2 łazienki z WC, balkon,
taras, piwnica oraz strych. Dom
w prestiżowej okolicy.
Cena: 1.900.000

www.tecnocasa.pl

WARSZAWA – Stary Mokotów

794.781.160

Każda agencja jest niezależnym podmiotem gospodarczym

wamm2@tecnocasa.pl

STUDIO STARY MOKOTÓW – oddział II, ul. Puławska 3

2-POKOJOWE – 29m2
PRAGA POŁUDNIE - ul.
Kickiego – Salon z aneksem
kuchennym, sypialnia, łazienka
z WC, hol i piwnica. Wysoki i
ogrodzony parter. Całość po
generalnym remoncie. Nowa
instalacja elektryczna, zrobione
gładzie, podłogi. Budynek lata
60’ – cegła. Cena: 375.000

2-POKOJOWE – 45m2
STARY MOKOTÓW– ul.
Grottgera – 2 pokoje, oddzielna
kuchnia, łazienka, WC, hol oraz
piwnica. Zadbana kamienica
z okresu międzywojennego,
wysokie sufity. Genialna lokalizacja przy samym parku Morskie Oko i parku Promenada.
Cena: 525.000

2-POKOJOWE – 49,22m2
MOKOTÓW – ul. Ludowa – 2
pokoje, oddzielna kuchnia,
łazienka, WC, piwnica. Bardzo
dobre II piętro – blok z lat
60’ – cegła. Ciche mieszkanie
do wejścia z widokiem na
zieleń. Park Morskie oko na
wyciągnięcie ręki.
Cena: 560.000

3-POKOJOWE – 39m2
STARY MOKOTÓW – ul.
Kazimierzowska – Salon z aneksem kuchennym, 2 oddzielne
sypialnie, łazienka z WC, hol,
piwnica. I piętro z przyjemnym
widokiem na wewnętrzny
dziedziniec, z daleka od
głośnych ulic. Stan bardzo
dobry.
Cena: 475.000

3-POKOJOWE – 86,86(104)m2
STARY MOKOTÓW – ul.
Narbutta – Open space – salon
z aneksem kuchennym, 2
sypialnie, łazienka, WC, hol,
piwnica. Urokliwe mieszkanie
na poddaszu w świetniej cenie.
Cena: 815.000

3-POKOJOWE –85,45m2
STARY MOKTÓW – ul.
Madalińskiego – Ogromny
salon, 2 sypialnie, oddzielna
kuchnia, jadalnia, łazienka,
WC, hol, piwnica. Wysoki standard, duże okna, kamienica z
okresu międzywojennego po
generalnym remoncie.
Cena: 1.200.000

4-POKOJOWE – 84m2
STARY MOKOTÓW – ul.
Dąbrowskiego – 4 pokoje,
kuchnia, łazienka, WC, hol, balkon. I piętro w pięknej kamienicy z okresu międzywojennego.
Ciekawe mieszkanie dla rodziny bądź pod inwestycje.
Cena: 1.040.000

KAMIENICA – 478m2
STARY MOKOTÓW – ul.
Łowicka – Budynek położony
na działce 434m2. 3 kondygnacje, podpiwniczenie,
poddasze do zaadaptowania.
Budynek z cegły z lat 40’.
Budynek do remontu.
Cena: 3.000.000

KAMIENICA - 2300 m2
STARY MOKOTÓW - Budynek
położony na działce 601m2. 4
kondygnacje, podpiwniczenie,
poddasze użytkowe, 2 lokale
usługowe na parterze. Budynek
w bardzo dobrym stanie technicznym.
Cena: 13.000.000
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WARSZAWA – Ursynów

Każda agencja jest niezależnym podmiotem gospodarczym

785.960.052

STUDIO URSYNÓW s.c. – oddział III, ul. Pasaż Ursynowski 3/ LU 14

1-POKOJOWE - 32m2
URSYNÓW - ul. Dunikowskiego - 1 pokój,
oddzielna kuchnia, łazienka z
WC, przedpokój, balkon oraz
piwnica. Świetna lokalizacja!

2-POKOJOWE - 38m2
URSYNÓW - ul. Dereniowa
- 2 pokoje, aneks kuchenny,
łazienka z WC, przedpokój,
balkon oraz piwnica. Piękny
widok.

Cena: 330.000

2-POKOJOWE - 44m2
URSYNÓW - ul. Wiolinowa - 2
pokoje, oddzielna kuchnia,
łazienka, WC, przedpokój,
loggia oraz piwnica. Świetna
lokalizacja.

Cena: 350.000

3-POKOJOWE - 54m2
URSYNÓW - ul. Herbsta - 3
pokoje, aneks kuchenny,
łazienka z WC, przedpokój,
balkon oraz garaż. Piękny
widok.

wamu1@tecnocasa.pl
KOD AGENCJI: wrmk1

2-POKOJOWE - 38m2
URSYNÓW - ul. Puszczyka - 2
pokoje, oddzielna kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój,
balkon oraz piwnica. 2 minuty
do Metra!
Cena: 365.000

3-POKOJOWE - 58m2
URSYNÓW - ul. K.E.N - 3
pokoje, oddzielna kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój,
loggia oraz piwnica. Obok stacji
Metra!

Cena: 399.000

Cena: 545.000

Cena: 550.000

3-POKOJOWE - 64m2
URSYNÓW - Ul. Hawajska
- 3 pokoje, aneks kuchenny,
łazienka, WC, przedpokój, balkon oraz piwnica. Piękny widok

3-POKOJOWE - 64m2
URSYNÓW - ul. Surowieckiego
- 3 pokoje, oddzielna kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój,
balkon, garaż oraz komórka
lok. Świetna lokalizacja!

SEGMENT - 160m2
URSYNÓW - ul. Taneczna - 5
pokoi, oddzielna kuchnia, 2
łazienki z WC, przedpokój, balkon, taras, garaż oraz ogród.
Spokojna okolica.

Cena: 595.000

Cena: 635.000

Cena: 950.000
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