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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 – 50 m²
STARE GRZEGÓRZKI –  
ul. Siedleckiego – Nierucho-
mość składa się z dwóch osob-
nych pokoi, oddzielnej kuchni, 
łazienki z WC oraz przestron-
nego przedpokoju. Idealne pod 
inwestycję. 

3-POKOJOWE – 43 m²
KAZIMIERZ – ul. Wrzesińska 
– Nieruchomość składa się z 
salonu z aneksem kuchennym, 
dwóch sypialni oraz łazienki z 
WC. Idealne pod najem krótko-
terminowy. 

LOKAL USŁUGOWY – 63 m²
KAZIMIERZ – ul. Krakowska – 
Lokal użytkowy z witryną, przy-
stosowany pod gastronomię. 
Wyposażenie lokalu podlega 
kwocie odstępnego – 55 tyś. 

Cena: 515.000 złCena: 470.000 zł

Cena: 5.000 zł/netto  
- do negocjacji 

POMIESZCZENIA BIUROWE – 470 m²
KAZIMIERZ – Powierzchnia biurowa w centralnej części Kazimierza, 
mieszcząca się na trzech kondygnacjach, zabytkowego budynku, 
zaczynając od pierwszego piętra. 

Cena: 23.500 zł/ netto 

2-POKOJOWE – 56 m2

KAZIMIERZ – ul. Św. Wawrzyńca – Mieszkanie dobrze doświetlone, po remoncie, składające się dwóch 
osobnych pokoi, oddzielnej kuchni z widokowym balkonem, łazienki z WC oraz obszernego przedpokoju. 

Cena: 630.000 zł

1-POKOJOWE – 19 m²
STARE GRZEGÓRZKI –  
ul. Gurgacza – Nieruchomość składa 
się z jednego pokoju, aneksu kuchen-
nego oraz łazienki z WC. Do mieszka-
nia przynależy piwnica. Ogrzewa-
nie miejskie. Istnieje możliwość 
parkowania na terenie wewnętrznego 
dziedzińca. Cena: 245.000 zł
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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

UDZIAŁ W DOMU – 65 m2

ŁOBZÓW – ul. Wrocławska – 
udział w domu wolnostojącym 
przy ul. Wrocławskiej. Jedno-
pokojowy lokal na parterze z 
kuchnią i łazienką oraz strych o 
łącznej powierzchni 65 m2.

2-POKOJOWE – 70 m2

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

4-POKOJOWE – 72,65 m2

ŁOBZÓW – ul. Mazowiecka –  
4 oddzielne pokoje, kuchnia z 
oknem, łazienka, WC, gardero-
ba. Mieszkanie w stanie bardzo 
dobrym. Do lokalu przynależy 
piwnica o pow. 8 m2 oraz bal-
kon. Pierwsze piętro w budynku 
z parkingiem dla mieszkańców.

Poszukujemy  
nieruchomości dla 
naszych klientów! 

Kontakt:  
512 110 802

2-POKOJOWE – 65,6 m2

ŁOBZÓW – ul. Wrocławska 
– przestrzenne mieszkanie w 
odnowionej kamienicy przy 
ul. Wrocławskiej. Dwa pokoje, 
osobna kuchnia, balkon, łazien-
ka z WC, przedpokój. Pierwsze 
piętro.

2-POKOJOWE – 105 m2

ŁOBZÓW – ul. Friedleina – 
mieszkanie trzypokojowe z 
salonem, dwoma pokojami, 
kuchnią, łazienką. Położone 
na drugim piętrze kamienicy w 
dobrze skomunikowanej okolicy 
niedaleko Nowego Kleparza. 

Cena: 550.000 zł

Cena: 700.000 zł
Po więcej informacji zapraszamy 
do kontaktu pod nr 512 110 802.

Cena: 765.000 zł Cena: 820.000 zł Cena: 1.050.000 zł

DZIAŁKA INWESTYCYJNA 
– działka przy al. Kijowskiej z 
jednopiętrowym budynkiem z 
możliwością nadbudowy.  
Atrakcyjna lokalizacja. Nierucho-
mość z potencjałem inwestycyjnym.

1-POKOJOWE – 21 m2

ŁOBZÓW – ul. Friedleina – 
jednopokojowy lokal położony 
na parterze kamienicy. Pokój z 
aneksem kuchennym, łazienka. 
Cicha okolica.

Cena: 220.000 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

LOKAL NIEMIESZKALNY – 
15,52 m2 
ZABŁOCIE – Lokal zaaran-
żowany jako studio z otwartą 
przestrzenią wraz z aneksem 
kuchennym oraz łazienką  
z WC. Przyziemie w zadbanej 
kamienicy.

2-POKOJOWE – 32,60 m2

STARE PODGÓRZE –
Mieszkanie bezczynszowe
usytuowane na pierwszym
piętrze w kamienicy. Składa się
z salonu z aneksem, sypialni,
przedpokoju oraz łazienki z 
WC.

2-POKOJOWE – 92,81 m2 
KRZEMIONKI – Pierwszy  
poziom lokalu stanowią dwa  
oddzielne pokoje, kuchnia  
z balkonem, przedpokój oraz 
łazienka. Drugi poziom to pod-
dasze w stanie surowym.

2-POKOJOWE – 53,28 m2 
ZABŁOCIE – Mieszkanie składa 
się z dwóch osobnych pokoi, 
oddzielnej kuchni, łazienki z 
WC, przedpokoju oraz loggi. 
 Ocieplony czteropiętrowy blok  
z ogrzewaniem miejskim.

DOM JEDNORODZINNY – 
266,54 m2 
ŁAGIEWNIKI – Dom jedno-
piętrowy z 2018 r. w stanie do 
wejścia. Składa się z 3 pokoi, 
salonu, 2 kuchni, 2 łazienek, 
oraz 3 pomieszczeń użytko-
wych. Działka o pow. 4,38 a.

1-POKOJOWE – 32,90 m2 
STARE PODGÓRZE –  
Studio po remoncie, z idealnie 
rozplanowaną przestrzenią. 
Mieszkanie gotowe do wejścia, 
w pełni wyposażone. Położone 
na drugim piętrze w trzypiętro-
wej kamienicy. 

2-POKOJOWE – 56,70 m2

STARE PODGÓRZE – W skład
nieruchomości wchodzą dwa
pokoje, oddzielna kuchnia,
łazienka z WC oraz hall.
Istnieje możliwość zmiany  
układu mieszkania.

Cena: 175.000 zł

Cena: 445.000 złCena: 299.000 zł

Cena: 399.000 zł

Cena: 460.000 zł

Cena: 2.400.000 złCena: 699.000 zł Cena: 1.349.000 zł 

KAMIENICA – 311,03 m2 
BOREK FAŁĘCKI – Nierucho-
mość o trzech kondygnacjach 
nadziemnych oraz jednej 
podziemnej, podpiwniczona. 
W budynku znajduje się 11 
lokali mieszkalnych. Możliwość 
rozbudowy. 

LOKAL NIEMIESZKALNY – 
48,62 m2

STARE PODGÓRZE – Lokal
położony w przyziemiu 4-piętro-
wego bloku. Otwarta przestrzeń 
do     adaptacji. Ogrzewanie miej-
skie. Idealny na pracownię,
biuro, czy sklep.

Cena: 200.000 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

1-POKOJOWE – 29m2

RUCZAJ – ul. Kobierzyńska – 
Mieszkanie położone na pierw-
szym piętrze w czteropiętrowym 
bloku z lat 80- tych. Nieruchomość 
składa się z dużego pokoju, 
oddzielnej jasnej kuchni, łazienki 
oraz przedpokoju. Dodatkowo 
piwnica oraz loggia.

2-POKOJOWE – 52m2

RUCZAJ – ul. Kobierzyńska 
– Nieruchomość położona na 
pierwszym piętrze w dziesięcio-
piętrowym bloku, składająca się z 
2 niezależnych pokoi, oddzielnej 
jasnej kuchni, łazienki z WC oraz 
przedpokoju. Loggia oraz piwnica 
3,7 m2.

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. 

DOM BLIŹNIAK – ok. 190 m²
BOREK FAŁĘCKI – ul. Jeleniogórska – Nieruchomość posiada trzy 
kondygnacje: parter- trzy pokoje, łazienka z WC, garaż. I piętro - 
salon 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.

2-POKOJOWE – 64,50 m2

RUCZAJ – ul. Obozowa – 
Mieszkanie położone na trzecim 
piętrze w trzypiętrowym bloku 
z 2002 r. Nieruchomość składa 
się z dwóch przestronnych po-
koi, oddzielnej kuchni, łazienki  
z WC, przedpokoju oraz dużego 
balkonu. 

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, z klimatyzacją.

Cena: 269.000 zł

Cena: 430.000 zł

Cena: 395.000 zł

Cena: 560.000 zł

Cena: 1.049.000 złCena: 1.020.000 zł

LOKAL UŻYTKOWY – 130 m2

RUCZAJ – ul. Ruczaj – Lokal 
użytkowy położony na pierwszym 
piętrze w budynku z windą. Nie-
ruchomość składa się z 6 pokoi 
biurowych/gabinetów, dwóch 
łazienek z WC, pomieszczenia so-
cjalnego z aneksem kuchennym, 
małego magazynu oraz przestron-
nego hallu. 

Cena: 10.000 zł
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kod agencji: KRMK1

12.636.44.40, 793.717.771
krmk1@tecnocasa.pl

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

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.

Sprzedajesz?  
Zamieniasz?  

Wynajmujesz?  
Zapraszamy do  

darmowej konsultacji. 
Tel. 793 717 771

3-POKOJOWE – 73,3 m2

KROWODRZA – ul. Fieldorfa 
Nila – przedpokój, salon z anek-
sem kuchennym, 2 oddzielne 
pokoje, łazienka, WC, 2 balkony. 
Mieszkanie idealne dla rodziny. 
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci 
miejskiej. Możliwość dokupienia 
garażu. 

2-POKOJOWE – 52 m2

KROWODRZA – ul. Fieldorfa Nila 
– przedpokój, 2 oddzielne pokoje, 
osobna, jasna kuchnia, łazienka  
z WC, balkon, komórka lokator-
ska. Blok z 2007 roku. Ogrzewa-
nie i ciepła woda z sieci miejskiej.

4-POKOJOWE – 64 m2

KROWODRZA – ul. Krowoderskich Zuchów – przedpokój, 4 oddzielne pokoje, osobna, jasna kuchnia, 
łazienka, WC, loggia, piwnica. Mieszkanie po generalnym remoncie. Możliwość dokupienia miejsca 
postojowego w garażu podziemnym.

Cena: 349.000 zł Cena: 540.000 zł

Cena: 570.000 zł

Cena: 225.000 złCena: 850.000 zł

2-POKOJOWE – 36 m2

KRZESZOWICE – przedpokój, 
2 oddzielne pokoje, osobna 
jasna kuchnia, łazienka z WC, 
loggia, piwnica. Stan miesz-
kania: dobry. Cicha i zielona 
okolica. Dobre połączenie 
komunikacyjne z Krakowem.

2-POKOJOWE – 30 m2

KROWODRZA – ul.  Rusznikarska  
– przedpokój, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z WC, balkon, 
piwnica. Mieszkanie widokowe. 
Nieruchomość idealna pod in-
westycję. Doskonale rozwinięta 
infrastruktura i komunikacja 
miejska. 

Cena: 295.000 zł

KRAKÓW – Krowodrza
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kod agencji: KRMD1

KRAKÓW – Bronowice, os. Widok

12.307.21.24, 791.965.990
krmd1@tecnocasa.pl

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI BRONOWICE – oddział IX
ul. Bronowicka 54, 30-091 Kraków

MIEJSCE POSTOJOWE – 15m2

BRONOWICE – ul. Głowackiego 
– Miejsce postojowe w garażu 
podziemnym w budynku z 2000 
roku. 

2-POKOJOWE – 56 m2

BRONOWICE – ul. Gabrieli 
Zapolskiej – Mieszkanie o po-
wierzchni 63 m2 zlokalizowane 
na szóstym piętrze w budynku 
z windą. Nieruchomość składa 
się z: 2 osobnych pokoi, osob-
nej jasnej kuchni, łazienki z WC 
oraz balkonu. 

DOM WOLNOSTOJĄCY – 140 m2

ZABIERZÓW – Dom Wolno-
stojący z pięknym widokiem, 
składający się z piwnic, parteru 
oraz piętra. Powierzchnia użyt-
kowa wynosi 140m2. Do domu 
przynależy duży ogród  
z tarasem.

1-POKOJOWE – 26 m2

OS. WIDOK – ul. Armii  Krajowej 
– Idealne na inwestycję, 
 obecnie wynajmowane. Skła-
dające się z salonu z balkonem 
i aneksem kuchennym oraz 
łazienki z WC. Dodatkowo 
przynależy piwnica.

3-POKOJOWE – 56 m2

OS.WIDOK – ul. Jabłonkowska 
– Mieszkanie składające się  
z trzech osobnych pokoi w tym 
jeden z balkonem, oddzielnej 
kuchni, łazienki i WC.  
Ogrzewanie miejskie. Stan 
dobry.

DOM SZEREGOWY – 150 m2

BRONOWICE – ul. 
 Arciszewskiego – Dom w zabu-
dowie szeregowej z lat 80-tych o 
powierzchni 150 m2, składający 
się z piwnicy, parteru i piętra. 
Dwa lata temu został wykonany 
generalny remont.

2-POKOJOWE – 30 m2

BRONOWICE – ul. Gabrieli  
Zapolskiej – Mieszkanie  
w  bardzo dobrym stanie na  
dziesiątym piętrze. Składa się  
z salonu z aneksem kuchen-
nym, sypialni oraz łazienki  
z WC. 

3-POKOJOWE – 79 m2

BRONOWICE – ul. Gabrieli 
Zapolskiej – Duży przedpokój,  
3 osobne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka z WC, balkon, piwnica, 
garaż oraz ogród. Cicha i spo-
kojna okolica.

DOM WOLNOSTOJĄCY – 6 pokoi 
OS. WIDOK ZARZECZE 
– Willa o powierzchni użyt-
kowej 240m2, składająca się 
z parteru oraz dwóch pięter. 
 Zlokalizowany w zielonym 
otoczeniu, w sąsiedztwie niskiej 
zabudowy jednorodzinnej.

Cena: 45.000 zł Cena: 309.000 zł

Cena: 489.000 złCena: 540.000 zł

Cena: 299.000 zł

Cena: 630.000 zł

Cena: 1.990.000 złCena: 599.000 zł Cena: 1.410.000 zł



http://www.tecnocasa.pl

www.tecnocasa.pl 10 Każda agencja jest niezależnym podmiotem gospodarczym.

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. Mieszkanie bardzo dobre pod 
inwestycję na wynajem bądź dla rodziny. Blisko MPK

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 – 41 m2

GRZEGÓRZKI – ul. Mogilska –  
Jasne oraz przestronne mieszkanie w 
wyremontowanej kamienicy składające 
się z przedpokoju, dużego pokoju z 
aneksem kuchennym, łazienki z WC. Do 
mieszkania przynależy piwnica. . Bardzo 
dobra lokalizacja tuż obok ronda Mogil-
skiego. Istnieje możliwość powiększenia 
mieszkania do 56 m2 (więcej informacji 
531992777)

2-POKOJOWE – 41,5 m2

DĄBIE – ul. Na Szaniec – Miesz-
kanie składające się z przedpokoju, 
łazienki z WC, jasnej kuchni 
dwóch pokoi oraz loggi. Swietnie 
skomunikowana lokalizacja. 
Bardzo zielona okolica w pobliżu 
bulwarów wiślanych.

1-POKOJOWE – 41 m2

GRZEGÓRZKI – Aleja Pokoju – Widokowe, bardzo dobrze wyciszone mieszkanie po generalnym 
remoncie, gotowe do wejścia. Nieruchomość składa się z przedpokoju, garderoby, łazienki z WC, jasnej 
kuchni oraz przestronnej sypialni. Przynależna piwnica. Możliwość dokupienia garażu*.
W mieszkaniu ciepła woda z sieci miejskiej. Ekspozycja południowy-wschód. Rewelacyjnie skomuniko-
wana lokalizacja.

Cena: 389.000 zł Cena: 339.000 zł do negocjacji

Cena: 389.000 zł

Cena: 610.000 zł

GARAŻ – 17 m2

GRZEGÓRZKI – ul.  Fabryczna 
– murowany garaż z 1995r. 
Instalacja elektryczna. Niski 
czynsz.*Cena garażu sprzeda-
wanego łącznie z mieszkaniem 
(Al.Pokoju 389.000zł)podlega 
negocjacji.

Cena: 69.000 zł
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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 – 69m2

Salwator – Kasztelańska
Mieszkanie po generalnym 
remoncie, składające się z: 2 
pokoi, dużej osobnej kuchni, 
przedpokoju oraz łazienki z WC.
Do mieszkania dodatkowo 
przynależy balkon, piwnica oraz 
udział w strychu.

3-POKOJOWE – 108m2

SALWATOR – Krasińskiego
Mieszkanie w zadbanej kamie-
nicy, składające się z: 3 pokoi, 
jasnej osobnej kuchni, łazienki 
z WC. Nieruchomość na 1 
piętrze w budynku z windą, 
dodatkowo przynależy balkon 
oraz duża piwnica.

4-POKOJOWE – 100m2

SALWATOR – Królowej Jadwigi
Mieszkanie w apartamentowcu 
z 2008 roku, składające się z: 
4 pokoi, jasnej kuchni, łazienki 
z WC. Nieruchomość dwupo-
ziomowa, możliwość zakupu 
garażu.

CHCESZ SPRZEDAĆ NIERUCHOMOŚĆ NA TERENIE  
SALWATOR-ZWIERZYNIEC-WOLA JUSTOWSKA?

ZADZWOŃ - TO MIEJSCE NA TWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ.
TEL. 534-534-605

3-POKOJOWE – 74m2

Wola Justowska – Borowego
Mieszkanie w apartamentowcu 
z 2015 roku, składające się z: 3 
pokoi, osobnej jasnej kuchni oraz 
łazienki z WC. Wysoki standard 
wykończenia, możliwość dokupie-
nia 2 miejsc postojowych oraz 2 
komórek lokatorskich. 

3-POKOJOWE – 98m2

SALWATOR – Filarecka
Mieszkanie na 1 piętrze, skła-
dające się z: 3 pokoi, kuchni, 
przedpokoju oraz łazienki z WC.
Duże możliwości aranżacyjne, 
możliwość dokupienia strychu 
nad mieszkaniem.

Cena: 819.000 zł

Cena: 1.040.000 złCena: 900.000 zł

Cena: 1.110.000 zł

Cena: 830.000 zł

2-POKOJOWE – 27m2

SALWATOR – Lelewela
Lokal w przyziemiu, składa-
jący się z 2 sypialni, pokoju 
 dziennego oraz kuchni w anek-
sie kuchennym oraz łazienki.
Zadbana kamienica. Nierucho-
mość idealnie nadaje się jako 
inwestycja.

Cena: 189.000 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 – 37 m2

STARY PROKOCIM – 
 przedpokój, salon z aneksem 
kuchennym, sypialnia, łazienka 
z wc. Kameralny budynek. 
Duży ogród do dyspozycji 
mieszkańców.

2-POKOJOWE – 46 m2

KOZŁÓWEK – przedpokój, jasna kuchnia, 2 niezależne pokoje, 
łazienka z wc, piwnica. Funkcjonały układ pomieszczeń, blisko 
komunikacji miejskiej.

3-POKOJOWE – 47 m2

STARY PROKOCIM – przedpokój, 3 niezależne pokoje, jasna kuch-
nia, łazienka z wc, loggia, piwnica. Pierwsze piętro. Stan bardzo 
dobry. Woda i ogrzewanie MPEC. 

Cena: 325.000 zł

Cena: 340.000 zł

Cena: 375.000 zł

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DO SPRZEDAŻY LUB  
WYNAJMU NA KOZŁÓWKU I PROKOCIMIU. ZAPEWNIAMY MIŁĄ  

I PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ.
TEL.534 533 332

1-POKOJOWE – 20 m2

KOZŁÓWEK – przedpokój z 
aneksem kuchennym, pokój,  
łazienka z wc, piwnica. Miesz-
kanie idealnepod wynajem, 
blisko MPK. Niskie koszty 
utrzymania Cena: 195.000 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

3-POKOJOWE – 50m2

Kraków – os. Centrum B. Mieszkanie znajduje 
się na drugim piętrze w czteropiętrowym bloku. 
W 2015 r. została wymieniona instalacja elek-
tryczna. Na ścianach gładzie. W całym mieszka-
niu okna plastikowe. Blok znajduje się  
w środku osiedla.

Kraków – Łuczyce – Dom – 270 m2 – Działka 70 ar 
Dom wolnostojący, o powierzchni 270 m2 – w tym po-
wierzchnia użytkowa 212 m2. Budynek  dwupoziomowy, 
usytuowany 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 antywłamaniowe. Obie łazienki posiadają 
system ogrzewania podłogowego. 

Cena: 375.000 zł

Cena: 860.000 zł

2-POKOJOWE – 45m2

Kraków – os. Centrum B. Mieszkanie zlokali-
zowane 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.

3-POKOJE – 63m2

Kraków – os. Centrum C. Nieruchomość składa 
się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. 
Blisko Placu Centralnego, Alei Róż. Ekspozycja 
dwustronna: wschód-zachód. Wysokość 3,20. 

Cena: 329.000 zł

Cena: 450.000 zł

Działka budowlana – ul. Woźniców – 12,5 a
Kształt działki zbliżony jest do prostokąta.  
Działka ogrodzona jest siatką z bramą wjazdo-
wą. Dostęp do drogi asfaltowej. Dostępna sieć 
gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyj-
na, wodociągowa i kanalizacyjna.

Cena: 655.000 zł

Poszukujemy mieszkania  
w okolicy Placu Centralnego  

tel. 533 707 446
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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 

3-POKOJOWE – 102 m2

STARE MIASTO – ul. Rynek 
Kleparski – Mieszkanie w mię-
dzywojennej kamienicy. Składa 
się z trzech pokoi, kuchni, 
spiżarki, łazienki, WC i balkonu. 
Możliwość podziału.

2-POKOJOWE – 56 m2

STARE MIASTO – ul. Sobieskiego – Nowoczesne miesz-
kanie składające się z sypialni, salonu z kuchnią, łazienki 
z WC i przedpokoju. Ogrzewanie miejskie. Przynależna 
piwnica.

4-POKOJOWE – 91 m2

STARE MIASTO – ul. Siemiradzkiego – Lokal 
 użytkowy w atrakcyjnej lokalizacji. Składa się z sali 
frontowej oraz trzech mniejszych pomieszczeń i WC.

4-POKOJOWE – 110 m2

STARE MIASTO – ul. Szewska – Topowa lokalizacja! Apartament w wysokim standardzie, w odrestauro-
wanej kamienicy, kompletnie wyposażony. Nieruchomość podzielona na dwa niezależne apartamenty. 
Ogrzewanie centralne.

2-POKOJOWE – 62 m2

STARE MIASTO – ul. Czysta 
– Nieruchomość w odnowionej 
kamienicy z windą. Składa się 
z salonu, sypialni, przechodniej 
kuchni, przedpokoju i łazienki  
z WC. Ogrzewanie miejskie.

Cena: 950.000 zł

Cena: 430.000 złCena: 840.000 zł

Cena: 899.000 zł

Cena: 2.200.000 zł

2-POKOJOWE – 64 m2

STARE MIASTO –  
ul. Krowoderska –  Mieszkanie 
składa się z dwóch pokoi, 
 kuchni, łazienki, oddzielnego 
WC i przedpokoju. Do wyko-
rzystania piwnica. Idealne pod 
inwestycję. Cena: 510.000 zł
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kod agencji: KRMM3

KRAKÓW – Czarna Wieś

12.311.56.00, 666.600.732
krmm3@tecnocasa.pl

STUDIO CZARNA WIEŚ S.C. – oddział XV
ul. Smoluchowskiego 7/róg ul. Lea, 30 – 069 Kraków

1-POKOJOWE – 23m2

KROWODRZA – ul.  Skarbińskiego 
– przedpokój, pokój, aneks 
kuchenny, łazienka z WC, piwnica. 
Kawalerka po generalnym remon-
cie idealna pod wynajem. Blok z 2 
windami, ogrzewanie i ciepła woda 
z sieci miejskiej. Widok na park.

6-POKOJOWE
MIASTECZKO AGH – ul. Nawojki 
– przedpokój, aneks kuchenny, 
6 oddzielnych pokoi, 2 łazienki z 
WC, przynależna piwnica. Gotowa 
inwestycja, dochód z wynajmu 
4500 zł/m-c. Mieszkanie po 
generalnym remoncie usytuowane 
w VII piętrowym bloku z ogrzewa-
niem miejskim.

LOKAL – 132m2

KROWODRZA – ul. Szymanow-
skiego – hol, pomieszczenie 
sprzedaży, łazienka. Lokal użyt-
kowy znajdujący się w piwnicach 
budynku (wejście przez klatkę 
schodową) z przeznaczeniem na 
magazyn/pracownię.

3 KAWALERKI
KROWODRZA – ul. Chocimska – mieszkanie 76m2 podzielone na 3 autonomiczne mieszkania jedno-
pokojowe (oddzielne wejścia ze wspólnego holu, oddzielne liczniki mediów). Nieruchomość usytuowana 
w zabytkowej kamienicy, po generalnym remoncie, sprzedawana wraz z wyposażeniem. Ogrzewanie  
z sieci miejskiej. Gotowe rozwiązanie dla klientów inwestycyjnych.

2-POKOJOWE – 40m2

KROWODRZA – ul. Czarnowiejska 
– przedpokój, 2 oddzielne pokoje, 
jasna oddzielna kuchnia, łazienka, 
loggia, piwnica. Mieszkanie na I 
piętrze IV piętrowego budynku. 
Dostępne miejsca parkingowe dla 
mieszkańców.

Poszukujemy mieszkań na 
sprzedaż lub zamianę  
w rejonie Krowodrzy, 

Miasteczka AGH, Parku 
Krakowskiego. Zapraszamy 
do współpracy i bezpłatnych 

konsultacji. 
TEL: (12) 311 56 00 lub 509 

781 181

Cena: 320.000 zł

Cena: 499.000 złCena: 640.000 zł

Cena: 465.000 zł

Cena: 950.000 zł

LOKAL – 26m2

MIASTECZKO AGH – ul. 
Gramatyka – lokal użytkowy w 
przyziemiu kamienicy składający 
się z jednego pomieszczenia. 
Możliwość wydzielenia sanitariatu. 
Wejście od ulicy. Zadbana kamie-
nica blisko uczelni wyższych.

Cena: 185.000 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

3-POKOJOWE – 52,00 m2

WOLA DUCHACKA ZACHÓD –  
3 niezależne pokoje, oddzielna 
jasna kuchnia, łazienka Z WC 
oraz przedpokój. Do mieszkania 
przynależy loggia i piwnica. Blisko 
komunikacji miejskiej.

2-POKOJOWE – 44,01 m2

WOLA DUCHACKA WSCHÓD – 
2 niezależne pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC oraz przedpokój.  
Do mieszkania przynależy piwni-
ca oraz balkon. Nieruchomość
znajduje się w bloku 
10-piętrowym z dwiema windami.

LOKAL HANDLOWO-USŁU- 
GOWY – 10,50 m2

WOLA DUCHACKA ZACHÓD – 
lokal z dużą witryną, znajdujący 
się na placu Beskidy. Duży ruch 
pieszych. Komunikacja tramwa- 
jowa i autobusowa w odległości 
3 minut pieszo. C

Zastanawiasz się nad 
sprzedażą, kupnem, 

zamianą  
lub wynajmem

mieszkania?  
Zapraszamy do  

współpracy.  
Tel.: 537-496-677

Cena: 390.000 zł Cena: 330.000 zł

Cena: 359.000 złCena: 9.900 zł

DZIAŁKA BUDOWLANA – 383 m2

WOLA DUCHACKA ZACHÓD – nieruchomość kształtem zbliżona 
do prostokąta. Na działce znajduje się dom w trakcie rozbiórki z go-
towym projektem na budynek mieszkalny; jednorodzinny z wbudo-
wanym garażem. Bezpośredni dojazd do drogi asfaltowej.

3-POKOJOWE – 64,13 m2

WOLA DUCHACKA WSCHÓD – 3 niezależne pokoje, osobna jasna kuchnia, łazienka, oddzielne WC 
oraz przedpokój. Do mieszkania przynależy duży balkon o powierzchni około 9,50 m2, piwnica oraz do-
datkowe pomieszczenie gospodarcze. Nieruchomość usytuowana jest w bloku 4-piętrowym. W sąsiedz-
twie bloku znajduje się wiele punktów usługowo-handlowych. Cena: 450.000 zł
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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 – 44,70 m2

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

3-POKOJOWE – 57,20 m2 

NOWY PROKOCIM – przedpo-
kój, kuchnia, 3 pokoje, łazienka, 
WC, loggia, piwnica. Miesz-
kanie w stanie dobrym. Blok 
położony blisko komunikacji 
miejskiej.

3-POKOJOWE – 60,40 m2

NOWY PROKOCIM – 
 przedpokój, salon z aneksem 
kuchennym, 2 osobne pokoje, 
łazienka, WC, balkon, piwnica. 
Mieszkanie w stanie bardzo 
dobrym, w niskim bloku, w 
doskonałej lokalizacji.

3-POKOJOWE – 60,80 m2

NOWY PROKOCIM – 
 przedpokój, kuchnia z salonem, 
2 pokoje, duża łazienka z WC, 
loggia, piwnica. Mieszkanie w 
stanie bardzo dobrym na drugim 
piętrze w bloku z lat 90-tych.

DZIALKA – 8,77 ar
WIELICZKA – pusta działka 
budowlana na planie kwadratu,  
ogrodzona. Wszystkie media 
w drodze przy działce. Wokół 
niska zabudowa.

3-POKOJOWE – 55,20 m2

NOWY PROKOCIM – 
 przedpokój, widna kuchnia, 3 
oddzielne pokoje, łazienka z WC, 
loggia oraz piwnica. Środkowe 
piętro w bloku z windą.

3-POKOJOWE – 64,18 m2

NOWY PROKOCIM – 
 przedpokój, duża kuchnia  
z oknem, 3 oddzielne pokoje, 
łazienka, osobne WC, balkon, 
piwnica. Niezależne pokoje, 
przestronna kuchnia.

Cena: 325.000 zł

Cena: 448.000 złCena: 420.000 zł

Cena: 390.000 zł

Cena: 469.000 zł

Cena: 3.000 zł bruttoCena: 450.000 zł Cena: 249.000 zł

LOKAL DO WYNAJĘCIA – 113 m2

WIELICZKA – parterowy lokal 
użytkowy w centrum Wieliczki.  
Blisko komunikacji miejskiej, 
drogi głównej oraz cmentarza.  
Miejsca postojowe w cenie. 
Możliwość najmu części lokalu.

1-POKOJOWE – 37,60 m2 

NOWY PROKOCIM – przedpo-
kój, osobna jasna kuchnia, po-
kój, garderoba, łazienka z WC, 
duży balkon. Pierwsze piętro w 
nowym bloku z windą.

Cena: 329.000 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 – 58m2

ŚRÓDMIEŚCIE – ul. Bolesława 
Chrobrego – przedpokój,  
2  pokoje - jeden z nich posiada 
balkon, jasna kuchnia z balko-
nem, garderoba oraz łazienka z 
WC. Mieszkanie znajduję się na 
2 piętrze w odnowionej kamieni-
cy. Mieszkanie bezczynszowe!

LOKAL – 126 m2 

OS. OFICERSKIE – Rondo 
 Mogilskie – duży lokal biurowy 
idealnie nadający się pod kance-
larie lub gabinety, składający się z 
przestronnego holu, 6 gabinetów, 
WC, kuchni oraz 4-6 miejsc posto-
jowych. Lokal jest bezczynszowy 
co świadczy o niskich kosztach 
utrzymania. 

1-POKOJOWE – 40 m2 

ŚRÓDMIEŚCIE – ul. Topolowa – jasna kuchnia, przestronny pokój, łazienka z WC. Do mieszkania 
przynależą 2 piwnice oraz część suszarni. Mieszkanie znajduję się na 1 piętrze kamienicy przy Dworcu 
Głównym/Galerii Krakowskiej. Idealne pod inwestycje. Zapraszamy na wizytę! 

Cena: 2500zł/miesięcznie Cena: 5500zł/miesięcznie 

Cena: 490.000 zł

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

Zgłoś się do nas!  
Zapewniamy miłą i profesjonalną  

obługę. Tel: 604-683-680

2-POKOJOWE – 70m2

ŚRÓDMIEŚCIE –  
ul. Narzymskiego – przedpokój,  
2 przestronne pokoje, jasna 
kuchnia z balkonem oraz 
 łazienka z WC. Mieszkanie 
znajduję się na 1 piętrze w ka-
mienicy. Idealne dla studentów, 
niskie koszty utrzymania!

Cena: 1350zł/miesięcznie 
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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

3-POKOJOWE – 54,6m2

AZORY – ul. Chełmońskiego – 
Mieszkanie trzy pokojowe z jasną 
kuchnią. Dobry stan, łaziuenka po 
remoncie. Ogrzewanie oraz ciepła 
woda z sieci MPEC. W pobliżu 
dwa parki 

2-POKOJOWE – 37,09m2

AZORY – ul. Elsnera – Mieszkanie 
dwu pokojowe na 9 piętrze. W 
bloku dwie windy. Stan mieszkania 
dobry, łazienka po remoncie. Bar-
dzo dobry dostęp do komunikacji 
miejskiej, 1 min – pętla autobuso-
wa Azory.

3-POKOJOWE – 92,58m2

AZORY – ul. Radzikowskiego – 
Przestronne mieszkanie zlokalizo-
wane na drugim piętrze. Duży salon 
z wyjsciem na balkon. Liczne punkty 
handlowo-usługowe. Ciekawa 
propozycja dla rodziny z dziecmi. 
Widok z okien na ogródki działkowe.

4-POKOJOWE – 106,12 m2

AZORY – ul. Radzikowskiego – 
Mieszkanie cztero pokojowe o du-
żej powierzchni w dobrym stanie. 
Do dyspozycji 3 sypialnie oraz 
salon. Nieruchomość posiada trzy 
balkony. W cene miezkania garaż. 
Osiedle zamknięte.

2-POKOJOWE – 65,92 m2

AZORY – ul. Podkowińskiego – 
Mieszkanie dwu pokojowe  
o wysokim standardzie. Dwustronna 
ekspozycja: zachód-wschód. Nie-
ruchomość posiada dwa balkony. 
Dodatkowym atutem jest garderoba. 
Możliwość dokupienia garażu w 
cenie 30 000 zł.

Cena: 425.000 zł

Cena: 750.000 złCena: 300.000 zł

Cena: 980.000 zł

Cena: 680.000 zł

3-POKOJOWE – 87,87m2

AZORY – ul. Radzikowskiego – 
Mieszkanie dwupoziomowe, gdzie 
atutem jest przestronna kuchnia 
z wyjściem na balkon. Składa się 
z 3 osobnych sypialni oraz dwóch 
łazienek. Okazja inwestycyjna. 

Cena: 495.000 zł

Chcesz sprzedać, kupić  
lub zamienić mieszkanie?  

Zapraszamy do bezpłatnej konsultacji  
w naszym biurze przy ul. Podkowińskiego 1/2U 

lub kontakt pod numerem tel.: 12 265 12 73.
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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 – 35 m2 

Prądnik Czerwony – ul. 
 Nuszkiewicza Kawalerka znajduje 
się na pierwszym piętrze w bloku 4 
piętrowym z 2004 roku. Nierucho-
mość składa się z dużego pokoju, 
oddzielnej jasnej kuchni , łazienki 
oraz 16 metrowego balkonu. W 
pobliżu Biedronaka oraz przestanek 
autobusowy.

3-POKOJOWE – 59 m2

Prądnik Czerwony – ul. Powstańców 
Nieruchomość składa się z trzech 
pokoi, łazienki oraz osobnej kuchni. 
Dodatkowym atutem jest balkon. 
Mieszkanie znajduje się na 5 piętrze 
z 10 piętrowego bloku z 1980 r. 
Mieszkanie do remontu, idealne pod 
inwestycję. 

3-POKOJOWE – 67 m2

Prądnik Czerwony – ul. Promienistych. 
Mieszkanie znajdujące się na 9 pietrze 
w bloku 10 piętrowym z nową windą. W 
skład nieruchomości wchodzą 3 nieza-
leżne pokoje, garderoba, osobna jasna 
kuchnia, przedpokój oraz osobno ła-
zienka i WC. Do mieszkania dodatkowo 
przynależy piwnica. Mieszkanie posiada, 
również balkon. Dojazd autobusem do 
centrum miasta zajmuje około 15 min. 

2-POKOJOWE – 57 m2

Prądnik Czerwony – ul. Łepkowskiego. Mieszkanie znajduje się na ostatnim piętrze w 6 piętrowym boku 
z 2014 r. Są to dwie sypialnie, salon z aneksem kuchennym i balkonem oraz dużym przedpokojem. 
Nieruchomość jest wyremontowana i w pełni wyposażona. Świetna lokalizacja gwarantuje dojazd auto-
busem do centrum miasta w 12 min.

3-POKOJOWE – 52 m2

Prądnik Czerwony – ul. Majora
Bardzo ładne trzy pokojowe miesz-
kanie, kuchnia, łazienka z osobnym 
WC. Do mieszkania przynależy 
średniej wielkości balkon oraz piw-
nica. Remont kuchni i łazienki odbył 
się 2 lata temu. Obok dużo sklepów  
i dobra komunikacja miejska. 

2-POKOJOWE – 46 m2

Mieszkanie o powierzchni 46 m2 
położone na trzecim piętrze w 
sześciopiętrowym bloku. Oddany do 
użytkowania w 2019 roku. Miesz-
kanie zostało podzielne na dwie 
funkcjonalne kawalerki. Jedna o 
powierzchni 27 m2, a druga 17 m2. 
Wykończone w nowoczesnym stylu, 
idealne pod inwestycję. 

Cena: 320.000 zł

Cena: 469.000 złCena: 420.000 zł

Cena: 399.000 zł

Cena: 485.000 zł

Cena: 560.000 zł

1-POKOJOWE – 32 m2

Prądnik Czerwony – ul. Strzelców 
Kawalerka znajduje się na 2 pię-
trze w bloku 5 piętrowym z 1980 
roku.Nieruchomość składa się z 
pokoju, osobnej kuchni, łazienki 
oraz balkonu. W pobliżu bloku 
znajduje się szkoła, plac zabaw,  
a także sklepy typu żabka. 

Cena: 280.000 zł
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LOKAL / KIOSK GASTRONOMICZNY– 45 m2

CZYŻYNY – os. 2 Pułku Lotniczego – sala główna, zaplecze, dwie 
toalety. Dodatkowo wygrodzony ogródek o pow. 73 m2. Podjazd dla 
dostawców. Bardzo dobra lokalizacja. Istnieje możliwość zakupu 
jako działający biznes!

2-POKOJOWE – 50 m2

CZYŻYNY – os. 2 Pułku Lotni-
czego – przedpokój, 2 pokoje, 
jasna kuchnia, łazienka, loggia, 
piwnica. Mieszkanie w stanie 
dobrym. Przed budynkiem 
miejsca postojowe tylko dla 
mieszkańców. 

3-POKOJOWE – 63 m2

CZYŻYNY – os. 2 Pułku Lotni-
czego – przedpokój, 3 pokoje, 
jasna kuchnia, łazienka, toaleta, 
loggia, piwnica. Mieszkanie 
w stanie dobrym/do wejścia. 
Możliwość zamiany na większe 
w najbliższej okolicy.

4-POKOJOWE – 61 m2

CZYŻYNY – ul. Orlińskiego – przedpokój, salon z aneksem 
 kuchennym, 3 sypialnie, łazienka z wanną i toaletą, garderoba, 
loggia. Nowe budownictwo w sąsiedztwie mini parku. Możliwość 
 dokupienia kom. lokatorskiej. W cenie indywidualne miejsce postojowe! 

2-POKOJOWE – 50 m2

CZYŻYNY – os. Dywizjonu 
303 – przedpokój, 2 pokoje, 
jasna kuchnia, łazienka, loggia, 
piwnica. Mieszkanie w stanie 
do remontu, widokowe. W naj-
bliższym sąsiedztwie przystanki 
MPK.

3-POKOJOWE – 63 m2

CZYŻYNY – os. Dywizjonu 303 – przedpokój, 3 pokoje, jasna kuch-
nia, łazienka z toaletą, loggia, piwnica. Mieszkanie w stanie dobrym. 
Idealne dla rodziny lub pod inwestycje. Możliwość zagospodaro-
wania i użytkowania ogródka. W niedalekiej okolicy park, pl. zabaw 
oraz węzeł przesiadkowy MPK.

Cena: 120.000 zł

Cena: 340.000 zł

Cena: 310.000 zł

Cena: 460.000 zł

Cena: 465.000 zł Cena: 575.000 zł

kod agencji: KRMH1

KRAKÓW – Czyżyny

535.221.232, 12.311.44.03
krmg4@tecnocasa.pl

Studio Czyżyny. – oddział XXII
os. 2 Pułku Lotniczego 1C., 31-867 Kraków
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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.

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.

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. 
Działka 58 arów.

Myślisz o sprzedaży lub zamianie mieszkania?  
Zapraszamy do bezpłatnej konsultacji  

w naszym biurze przy ulicy  
Chmieleniec 2A/LU6 lub pod  

numerem telefonu: 692-505-666.

DOM WOLNOSTOJĄCY – 90 m²
SKAWINA – ul. Wojska 
Polskiego – Nieruchomość 
składa się z 3 pokoi, kuchni, 
łazienki. Ponadto dom jest w 
całości podpiwniczony i posiada 
wysokie poddasze, które można 
zaadaptować.

MIESZKANIE – 49 m2

RUCZAJ – ul. Bobrzyńskiego 
– Szóste piętro, dwie osobne 
sypialnie oraz salon z aneksem 
kuchennym. Po generalnym 
remoncie. Panorama Krakowa.

Cena: 149.000 zł

Cena: 598.000 złCena: 520.000 zł

Cena: 395.000 zł

Cena: 610.000 zł

DZIAŁKA – 1541 m2

MIRÓW – ul. Karola Wojtyły – 
Działka o wymiarach 26 x 58 
położona pod lasem oznaczona 
w planie zagospodarowania 
symbolem MN75 pod zabudo-
wę jednorodzinną. Woda oraz 
gaz w granicach działki. 

Cena: 70.000 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

3-POKOJOWE – 59,95 m2

BIEŻANÓW – ul. Aleksandry – 
przedpokój, duża jasna kuchnia, 
3 pokoje, łazienka, WC, 2 
loggie, piwnica. Mieszkanie wi-
dokowe z podwójna ekspozycją.

3-POKOJOWE – 64,10 m2

OS. ZŁOCIEŃ – ul. Topazowa – 
przedpokój, przestronny salon, 
duża jasna kuchnia, 2 sypialnie, 
łazienka, toaleta, balkon. Stan 
idealny. Mieszkanie II-poziomo-
we. Cena zawiera umeblowanie 
oraz sprzęty.

2-POKOJOWE – 49,08 m2 

BIEŻANÓW – ul. Podłęska – przedpokój, osobna kuchnia, 2 niezależne pokoje, łazienka z WC,  balkon. 
Mieszkanie po remoncie. Teren ogrodzony i monitorowany. Ogrzewanie oraz ciepła woda z sieci 
 miejskiej.

Cena: 445.000 zł Cena: 449.000 zł

Cena: 437.000 zł

Cena: 499.000 zł

3-POKOJOWE – 60,86 m2 

BIEŻANÓW – ul. Mała Góra – funkcjonalne mieszkanie 3-pokojowe, gotowe do wejścia! Salon z anek-
sem kuchennym, 2 osobne sypialnie, łazienka z WC, schowek gospodarczy. Mieszkanie z prywatnym 
ogródkiem o pow. 80 m2. 

1-POKOJOWE – 31,37 m2

BIEŻANÓW – ul. Aleksandry – 
przedpokój, przestronny pokój  
z aneksem kuchennym, łazienka 
z WC, balkon. Mieszkanie  
w stanie idealnym. I piętro w 
nowoczesny bloku z windą. 

Cena: 270.000 zł
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2-POKOJOWE – 54 m2

MISTRZEJOWICE – os. Oświecenia – 2 pokoje,oddzielna jasna 
kuchnia, łazienka, piwnica ( 4,19m2).Właściciele dysponują zgodą 
od zarządcy budynku na przeniesienie kuchni do dużego pokoju co 
pozwoli uzyskać salon z aneksem kuchennym i 2 sypialnie. 

4-POKOJOWE – 109m2

PRĄDNIK CZERWONY – ul. Reduta – 3 pokoje, salon z aneksem, 
łazienka, komórka lokatorska, 2 miejsca postojowe w garażu, w 
okolicy Park Reduta. 

3-POKOJOWE – 80m2

MISTRZEJOWICE – os. Oświecenia – 3 pokojowe, 2-sypialnie, 
łazienka, kuchnia, garderoba. Możliwość wydzielenia czwartego 
pokoju. Duże możliwości aranżacyjne. Mieszkanie w stanie bardzo 
dobrym.

2-POKOJOWE – 48m2

MISTRZEJOWICE – os.  
Oświecenia – 2 pokojowe, 
łazienka, oddzielna jasna 
 kuchnia. naziemne miejsce 
postojowe na zamkniętym 
strzeżonym terenie bloku. 

3-POKOJOWE – 58m2

MISTRZEJOWICE – os.  
Tysiąclecia – 3 pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka, loggia. 
Blisko pętli tramwajowej oraz 
 autobusowej. 

Cena: 450.000 zł

Cena: 849.000 zł

Cena: 1800 zł

Cena: 1500 zł

Cena: 520.000 zł

!!! KUPON  
NA WYCENĘ !!!

*dotyczy biura:  
Studio Oświecenia.  

Szczegóły pod  
numerem: 

 730-900-292 

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
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KRAKÓW - Mistrzejowice, Bieńczyce

 609.153.003, 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 – 37 m2 

BIEŃCZYCE – Salon z anek-
sem kuchennym, sypialnia, 
łazienka oraz przedpokój. Stan 
– dobry, umeblowane. Winda 
w budynku. Ogrzewanie oraz 
ciepła woda z sieci MPEC. 
Rozbudowana infrastruktura. 
Blisko parku. 

KAWALERKA – 24 m2

BIEŃCZYCE – pokój,  ciemna 
kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój. Lokal znajduje się 
na 7 piętrze w bloku z dwiema 
windami. Idealny pod inwesty-
cję. Duże możliwości aranża-
cyjne. Doskonała infrastruktura 
osiedla.

2-POKOJOWE – 39 m2 
MISTRZEJOWICE – Dwa pokoje, osobna jasna 
kuchnia, łazienka, przedpokój. Balkon. Mieszkanie 
na 3. piętrze w niskim bloku. Wokół bloku bardzo 
dużo zieleni.

1-POKOJOWE – 28 m2 

MISTRZEJOWICE – Pokój 
z wnęką sypialnianą, osob-
na jasna kuchnia, łazienka, 
przedpokój. Balkon. Mieszkanie 
na 1. piętrze w niskim bloku. 
Możliwość zmiany układu lokalu. 
Ogrzewanie oraz ciepła woda z 
sieci MPEC. 

LOKAL USŁUGOWY – 82 m2

MISTRZEJOWICE – na sprzedaż lub wynajem 
lokal mieszczący się na parterze. Wejście bez-
pośrednio z ulicy. Witryna. Duże możliwości
adaptacji pod różne branże.

3-POKOJOWE – 47,5 m2 

MISTRZEJOWICE – trzy nie-
zależne pokoje, osobna jasna 
kuchnia, łazienka oraz przed-
pokój. Stan – dobry. Mieszkanie 
z balkonem na drugim piętrze. 
Cicha i zielona okolica. Dobra 
komunikacja miejska.

2-POKOJOWE – 36 m2 
BIEŃCZYCE – dwa pokoje, 
ciemna kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój. Lokal znajduje się 
na 9 piętrze w bloku z dwiema 
windami. Duże możliwości 
aranżacyjne. Doskonała infra-
struktura osiedla. 

Cena: 1400 zł/mc

Cena: 249.000 złCena: 189.000 zł

Cena: 1500 zł/mc

Cena: 245.000 zł

Cena: 288.000 zł
Cena: 200.000 zł

Cena 3.000 zł netto/mc

LOKAL UŻYTKOWY – 67 m2 
MISTRZEJOWICE – Dwa po-
mieszczenia (25 oraz 20,5 m2), 
łazienka oraz przedpokój. Brak 
czynszu. Dostępne są miejsca 
postojowe. Lokal pod różne 
działalności.

Cena: 1200 zł/mc
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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

2-POKOJOWE – 46 m2

NOWA HUTA – Os. Na Skarpie 
– dwa pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka i przedpokój. Jest 
zlokalizowane na wysokim 
parterze dwupiętrowego 
budynku. Stan nieruchomości 
jest bardzo dobry. Do mieszka-
nia przynależy piwnica. 

1-POKOJOWE – 33 m2

NOWA HUTA – os. Szkolne – 
jednopokojowe mieszkanie z 
osobną, jasną kuchnią, łazienką 
i przedpokojem. Zlokalizowane 
jest na 3 piętrze w czteropię-
trowym bloku. Przynależna 
piwnica. Do remontu. 

2-POKOJOWE – 56 m2

NOWA HUTA – Os. Ogrodowe 
– salon z balkonem francuskim, 
sypialna, oddzielna, jasna kuch-
nia oraz łazienka i przedpokój. 
W 2012 roku nieruchomość 
przeszła generalny remont, 
obecny stan: bardzo dobry. 
Mieszkanie z piwnicą. Dostępne 
od zaraz. 

LOKAL USŁUGOWY – 100 m2

NOWA HUTA – Mogiła – wynajem 
warsztatu samochodowego, 
w którego skład wchodzą trzy 
stanowiska napraw z kanałami  
i podstawowymi narzędziami oraz 
lakiernia, pomieszczenia socjalne  
i biuro. Możliwość dostosowania 
do własnej działalności.

4-POKOJOWE – 58 m2 (75m2)
NOWA HUTA – os. Na Skarpie – Dwupoziomowe mieszkanie. Salon z półotwartą kuchnią, osobna sy-
pialnia, łazienka, przedpokój, na drugim poziomie znajdują się dwie sypialnie. Lokal posiada duży balkon 
z widokiem na Łąki Nowohuckie. Do mieszkania przynależy piwnica. 

4-POKOJOWE – 74 m2

NOWA HUTA – os. Centrum E 
– salon, trzy osobne sypialnie, 
kuchnia, łazienka, oddzielne 
WC oraz przedpokój. Znajduje 
się na 1 piętrze w budynku z 
lat 90. XX wieku z windą. Do 
odświeżenia. Przynależna 
piwnica.

Cena: 399.000 złCena: 370.000 zł

Cena: Kontakt w biurze

Cena: 519.000 zł

Cena: 4500 zł / mies.Cena: 278.000 zł Cena: 4000 zł / mies.

LOKAL USŁUGOWY – 96 m2

NOWA HUTA – Mogiła – wy-
najem lokalu przygotowanego 
pod usługi gastronomiczne, w 
którego skład wchodzą 3 sale, 
kuchnia, zmywalnia, zaplecze, 
toalety, ogródki kawiarniane na 
zewnątrz. Możliwość dostoso-
wania do własnych potrzeb.
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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

3-POKOJOWE – 66 m2

PŁASZÓW – ul. Wincentego 
Turka – nieruchomość z dużym 
potencjałem aranżacyjnym. 
Mieszkanie dwupoziomowe: 
przedpokój, oddzielna kuchnia, 
3 pokoje, łazienka, WC. Balkon 
z widokiem na tereny zielone.

2-POKOJOWE – 49,32 m2

PŁASZÓW – ul. Przewóz – Stan idealny! Funkcjonalne mieszkanie składające się z przedpokoju,  
oddzielnej kuchni, 2 pokoi oraz łazienki z WC. W cenie umeblowanie i wyposażenie. Ciepła woda  
i ogrzewanie miejskie. Mieszkanie dostępne od zaraz. 

Cena: 470.000 zł

Cena: 450.000 zł

Cena: 930.000 zł

5-POKOJOWE – 103,37 m2

PŁASZÓW – ul. Wielicka – jedyne w swoim rodzaju, pięciopokojowe mieszkanie na dużym metrażu. 
Duża przestrzeń, komfortowe rozwiązania. Mieszkanie z dwoma tarasami. Nowe budownictwo, blok  
z windą z 2014 roku. Stan idealny! Możliwość zakupu z dwoma miejscami postojowymi. 

2-POKOJOWE – 45,00 m2

PŁASZÓW – ul. Wielicka – 
mieszkanie o wysokim standar-
dzie wykończenia: przedpokój, 
aneks kuchenny, 2 pokoje, 
łazienka z WC oraz balkon. 
Położone na V piętrze w bloku z 
2010 roku z windą!

Cena: 450.000 zł

2-POKOJOWE – 51,00 m2

PŁASZÓW – ul. Myśliwska – 
mieszkanie składające się z 
przedpokoju, kuchni, 2 pokoi 
oraz łazienki z WC. Ogrodzone 
i monitorowane osiedle. Wokół 
bloków dużo zieleni i tereny 
spacerowe.

Cena: 470.000 zł
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KRAKÓW – Osiedla Górali, Krakowiaków, Sportowe, Zielone, Słoneczne, Szklane Domy

 12 352 09 45, 792 707 776 
krmg7@tecnocasa.pl

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

2-POKOJOWE – 36m2

os. Jagiellońskie – dwa pokoje, 
jasna kuchnia wychodząca na 
większy pokój, łazienka, przedpo-
kój. Lokal do remontu. Widokowe 
mieszkanie na czwartym piętrze 
w niskim bloku. Mozliwość przero-
bienia mieszkania na trzy pokoje z  
aneksem kuchennym. 

2-POKOJOWE – 51m2

ul. Okulickiego – dwa pokoje, 
jasna kuchnia, przedpokój, 
łazienka, balkon. Mieszkanie 
po remoncie w nowym bloku z 
2010 r. Idealne dla rodziny.
Okolica z pełną infrastrukturą 
(szkoły, sklepy, przedszkola, 
sklepy).

4-POKOJOWE – 64m2 
os. Przy Arce – cztery pokoje, 
jasna kuchnia, przedpokój, 
łazienka, osobne WC
loggia, piwnica. Mieszkanie w 
odnowionym bloku na czwartym 
piętrze. Nieruchomość idealna 
dla rodziny. Blok z zewnętrznej 
strony osiedla.

2-POKOJOWE – 47m2 

os. Albertyńskie – dwa pokoje, 
jasna kuchnia, przedpokój, 
łazienka, balkon. Mieszkanie w 
dobrym stanie na drugim pietrze 
w kameralnym budynku z 
2000 r. Uniwersalny układ po-
mieszczeń. BEZCZYNSZOWE!!!

2-POKOJOWE – 72m2

os. Albertyńskie – dwa pokoje  
z kuchnia otwarta na większy 
pokój, łazienka. balkon. Możli-
wość wielu przeróbek  
i aranżacji. Bardzo dobra  
infrastruktura osiedla. Lokal 
BEZCZYNSZOWY!!!

Cena: 269.000 zł

Cena: 429.000 złCena: 399.000 zł

Cena: 380.000 zł

Cena: 469.000 zł

Chcesz zamienić, sprzedać lub wynająć  
swoje mieszkanie?

Zapewniamy kompleksową i bezpieczną usługę.  
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do naszego 

 biura na os. Górali 15 w Krakowie. 

1-POKOJOWE – 34m2

os. Albertyńskie – jeden pokój, 
jasna kuchnia, łazienka. Miesz-
kanie do wejścia na drugim 
piętrze. Nieruchomość
w świetnej lokalizacji w  
otoczeniu terenów zielonych.

Cena: 259.000 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

LOKAL UŻYTKOWY – 101 m2

ŻABINIEC – hall, 3 pomieszcze-
nia, łazienka z WC, zaplecze.  
Lokal parterowy z dużą witryną. 
Dwa wejścia. Usytuowany w  
centrum osiedla. 

DZIAŁKA Z BUDYNKIEM
ALEJA 29 LISTOPADA – budy-
nek o powierzchni 120 m2 na  
działce o powierzchni 430 m2. 
Istnieje możliwość rozbudowy  
i uzyskania budynku czteropię-
trowego o powierzchni 700 m2. 
Położony przy ruchliwej ulicy.

LOKAL UŻYTKOWY – 137 m2

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

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.

3-POKOJOWE – 104 m2

WARSZAWSKIE PRZEDMIEŚCIE – przedpokój, salon z jadalnią,  
kuchnia, sypialnia, pokój dziecięcy, łazienka z WC. Piętro w kame-
ralnym, odnowionym budynku. Do mieszkania przynależą dwa  
balkony, piwnica oraz garaż w bryle budynku. Dodatkowe miejsca  
postojowe przed garażem i przed budynkiem. Zagospodarowany  
ogródek. 

Cena: 550.000 zł

Cena: 590.000 zł

Cena: 1.150.000 zł

Cena: 580.000 złCena: 1.100.000 zł Cena: 900.000 zł

LOKAL UŻYTKOWY – 150 m2

ŻABINIEC – dwa przedsionki, 
dwa pomieszczenia główne, 
schowek, łazienka, aneks 
kuchenny. Dwa wejścia do lokalu. 
Parter w bloku. Atrakcyjna cena.

2-POKOJOWE 
WARSZAWSKIE 
 PRZEDMIEŚCIE – przedpokój, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z WC. Udziały w kamienicy. 
Ogrzewanie elektryczne. Oferta 
dla inwestora.

Cena: 200.000 zł
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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

3-POKOJOWE – 52,5m2

PRĄDNIK BIAŁY – Trzy nieza-
leżne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka, osobne WC, balkon, 
piwnica 4,5m2. Stan bardzo 
dobry. Miejsca parkingowe dla 
mieszkańców. Zielona okolica. 

3-POKOJOWE – 64,18m2

PRĄDNIK BIAŁY – Stan 
deweloperski. Przedpokój, 
salon z aneksem kuchennym, 
2 sypialnie, łazienka, osobne 
WC, duży balkon. M. postojowe 
dodatkowo płatne.

3-POKOJOWE – 85,92m2

BRONOWICE WIELKIE – 
Przedpokój, salon z jadalnią, 
otwarta kuchnia, 2 sypialnie, 2 
łazienki, garderoba, spiżarnia, 
ogród oraz taras 40m2. Miejsce 
parkingowe w cenie. 

3-POKOJOWE – 72,47m2

GÓRKA NARODOWA – Przed-
pokój, 3 osobne pokoje, kuchnia 
ze spiżarnią, łazienka z WC, 
pom. gospodarcze, balkon. Stan 
b. dobry. Dwustronna ekspozy-
cja. Kameralne osiedle.

DOM SZEREGOWY – 240m2

BRONOWICE WIELKIE –  
Przestronny dom, składający się 
z piwnicy, parteru, piętra  
i poddasza użytkowego, z ga-
rażem w bryle budynku. Wysoki 
standard wykończenia. 

3-POKOJOWE – 59,5m2

PRĄDNIK BIAŁY – Przedpokój, 
osobna widna kuchnia, 3 nie-
zależne pokoje, łazienka, WC, 
loggia, piwnica. Ogrzewanie z 
sieci miejskiej. Blok z windą. 
Spokojna, zielona okolica. 

4-POKOJOWE – 86,7m2

GÓRKA NARODOWA – 2 
przedpokoje, osobna jasna 
kuchnia, 4 niezależne pokoje, 
przestronna łazienka z WC, 
loggia, piwnica. Stan dobry. 
Ogrodzone osiedle z m. parki-
nowymi.

Cena: 459.000 zł

Cena: 565.000 złCena: 479.000 zł

Cena: 450.000 zł

Cena: 499.000 zł

Cena: 830.000 złCena: 765.000 zł Cena: 1.500.000 zł

DOM SZEREGOWY – 258m2

PRĄDNIK BIAŁY – Przestronny, 
urządzony jednopiętrowy dom 
z poddaszem użytkowym. Stan 
bardzo dobry. Garaż w bryle 
budynku. Działka 2,95m2. 

2-POKOJOWE – 40m2

PRĄDNIK BIAŁY –  Mieszkanie 
do aranżacji własnej. Dwa 
pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 
garderoba. Widokowe piętro. 
Blisko przystanków komunikacji 
miejskiej. 

Cena: 327.000 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 – 12 ARÓW
WOLA JUSTOWSKA – Posia-
da WZ na dom jednorodzinny, 
dostęp do wszystkich mediów, 
idealne wymiary 40m x 34m.  
W kształcie kwadratu.

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

DOM – 175 m2

WYŻGI – salon z aneksem 
kuchennym – wyjście na ogród 
z jacuzzi, łazienka z sauną oraz 
prysznicem, pralnia, spiżarka, 
przedpokój, wiatrołap, garaż; 
3 sypialnie, łazienka z wanną, 
taras. Działka o pow. ok. 7 arów.

DZIAŁKA – 10 ARÓW
OLSZANICA – Działka  położona 
w centrum na końcu ślepej 
ulicy- dużo prywatności. Posiada 
pozwolenie na budowę domu 
jednorodzinnego wolnostoją-
cego. Dostęp do wszystkich 
mediów.

DOM – 300 m2

KOŁO STRZELNICY – Dom 
położony przy wejściu do Lasu 
Wolskiego. Działka ok. 9 Arów. 
Duży Salon z wyjściem do  
ogrodu, kuchnia z jadalnią,  
4 sypialnie, duży pokój rekrea-
cyjny, garderoby, 2 łazienki, 
przyziemia, garaż.

WILLA – 600m2

WOLA JUSTOWSKA – Willa 
z widokiem na kopiec Piłsud-
skiego i Las Wolski. Działka 
26 arów położona w otoczeniu 
terenów rekreacyjnych. Dodat-
kowy budynek wypoczynkowy. 
Ciekawie urządzona zieleń daje 
prywatność.

DZIAŁKA – 5 ARÓW
WOLA JUSTOWSKA – Działka 
budowlana z możliwością wy-
budowania domu jednorodzin-
nego, zamiennie bliźniak lub 
usługi. Idealna pod inwestycje 
jak i dla rodziny. 
Kolejka w odległości - 700m.

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

Cena: 970.000 zł

Cena: 705.000 złCena: 345.000 zł

Cena: 420.000 zł

Cena: 495.000 zł

Cena: 1.700.000 zł Cena: 3.900.000 zł Cena: 4.950.000 zł

1-POKOJOWE – 32 m2

WOLA JUSTOWSKA – Miesz-
kanie 1 pokojowe, z balkonem, 
jasna kuchnia, łazienka,  
spokojna okolica, miejsce  
postojowe w garażu.

Cena: 1 800 zł + prąd
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