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2 - POKOJOWE - 56 m2 
KAZIMIERZ - ul. św. Wawrzyńca 
– lokal po całkowitym remoncie. 
Przynależny balkon, z którego 
roztacza się widok na Wisłę. 
Ogrzewanie miejskie. 

Cena: 609 000 zł 

2 - POKOJOWE - 50 m2 
STARE GRZEGÓRZKI - ul. 
Siedleckiego - nieruchomość 
ulokowana w bardzo cichej i zie-
lonej części Starych Grzegórzek 
w stanie do remontu. Ogrzewa-
nie miejskie. 

Cena: 505 000 zł

1 - POKOJOWE - 32 m2 
KAZIMIERZ - Plac Wolnica 
- mieszkanie składające się 
z przestronnego pokoju z anek-
sem kuchennym, łazienki z WC 
i przedpokoju. Możliwość wyod-
rębnienia osobnego pokoju.

Cena: 416 000 zł

2- POKOJOWE - 33m2 
KAZIMIERZ – ul. Starowiśl-
na  -  mieszkanie składające 
się z dwóch sypialni, aneksu 
kuchennego, łazienki z WC 
oraz przedpokoju. Ogrzewanie 
miejskie. 

Cena: 420 000 zł

2 – POKOJOWE – 52 m2 
KAZIMIERZ – ul. Bożego Ciała  
- nieruchomość z przestronnym 
salonem z aneksem kuchen-
nym, osobną sypialnią, a także 
łazienką z WC. Przynależny 
taras.

Cena: 609 000 zł

2 – POKOJOWE – 52 m2 
STARE GRZEGÓRZKI – ul. 
Prochowa – dwupokojowe 
mieszkanie z osobną kuchnią, 
łazienką z WC oraz przedpo-
kojem. Przynależny balkon i 
piwnica o powierzchni 5,40m2.

Cena: 510 000 zł

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

3 -POKOJOWE - 104 m2 
KAZIMIERZ - ul. Skawińska 
- lokal usytuowany na pierw-
szym piętrze składający się z 
trzech osobnych pokoi (jeden 
z antresolą), oddzielnej kuchni, 
przedpokoju, łazienki z WC. 
Ogrzewanie miejskie.

Cena: 985 000 zł

2 – POKOJOWE – 71 m2  
STARE GRZEGÓRZKI – ul. 
Wiślisko  - umeblowana nieru-
chomość po remoncie, w skład 
której wchodzą dwa osobne 
pokoje, salon z aneksem ku-
chennym, przedpokój, łazienka, 
WC oraz balkon.

Cena: 980 000 zł

Dwa niezależne mieszkania
pod inwestycję - 65 m2 
STARE MIASTO – ul. Kołłą-
taja – mieszkanie podzielone 
na dwa niezależne lokale  z 
możliwością przywrócenia do 
stanu pierwotnego. Ogrzewanie 
miejskie. Przynależny balkon i 
piwnica.           Cena: 689 000 zł



http://www.tecnocasa.pl

www.tecnocasa.pl 5 Każda agencja jest niezależnym podmiotem gospodarczym.

Kawalerka –  24,24m2

Łobzów – ul. Wójtowska. Jedno-
pokojowe mieszkanie widokowe 
w cichej okolicy. Atrakcyjna 
lokalizacja. Sporą zaletą jest to, 
że posiada ono miejsce postojo-
we za szlabanem. Dodatkowo, 
w budynku znajdują się dwie 
windy.              Cena: 290 000 zł

2-pokojowe – 65,6m2

Łobzów – ul. Wrocławska. Prze-
strzenny lokal w odnowionej 
kamienicy przy ulicy Wroc-
ławskiej. Dwa pokoje, osobna 
kuchnia, balkon, łazienka z WC, 
przedpokój. Pierwsze piętro.

Cena: 688 800 zł

Udział w domu – 65m2

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.

Cena: 420 000 zł

2-pokojowe – 59,71m2

Łobzów – ul. Królewska. Dwu-
pokojowe mieszkanie w bloku z 
cegły w atrakcyjnej lokalizacji. 
Położone na pierwszym piętrze. 
Dodatkowo, w skład lokalu 
wchodzi przydatna spiżarnia.

Cena: 630 000 zł

Nieruchomości w stanie deweloperskim – 23,75 – 40,58m2

Oferujemy Państwu osiem wyjątkowych lokali mieszkalnych w stanie deweloperskim. Mieszkania po-
łożone są na czwartym piętrze odnowionej kamienicy z 1914 roku, przy ul. Królewskiej. Podwyższony 
standard deweloperski, nowy dach, nowa stolarka okienna i drzwiowa. Na zdjęciach widoczna wizuali-
zacja jednego z mieszkań. Ponieważ znajdują się na poddaszu, powierzchnia całkowita jest większa od 
powierzchni użytkowej.

Cena zależna od lokalu: od 330 000 do 580 000 zł

http://www.tecnocasa.pl

kod agencji: KRMM1

12.631.03.75, 512.110.802
krmm1@tecnocasa.pl

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

KRAKÓW – Łobzów

1-pokojowe – 21m2

Łobzów – ul. Friedleina. Jed-
nopokojowy lokal położony na 
wysokim parterze kamienicy. 
Pokój z aneksem kuchennym, 
łazienka. Cicha okolica.

Cena: 215 000 zł

2-pokojowe - 52,68m2 
Łobzów - ul. Mazowiecka. 
Mieszkanie do wykończenia - 
wymienione instalacje, nowe 
tynki i gładzie na ścianach, 
wylewka, grzejniki, parapety. 
Parking za szlabanem. 1 piętro.

Cena 530 000 zł
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1-POKOJOWE – 15,21 m2 
STARE DĘBNIKI – ul. Zagro-
dy. Mieszkanie położone na 
drugim piętrze w czteropiętrowej 
kamienicy. Składa się z pokoju 
dziennego z aneksem kuchen-
nym, balkonu oraz łazienki z wc. 

Cena: 239.000 zł

INWESTYCJA – 38 m2 
STARE DĘBNIKI – ul. Zagro-
dy. Nieruchomość technicznie 
podzielona na dwa mieszkania 
jednopokojowe na jednej księdze 
wieczystej. Kamienica w trakcie 
remontu.

Cena: 479.000 zł

3-POKOJOWE – 47 m2 
OS. PODWAWELSKIE – ul. 
Słomiana. 3 osobne pokoje, 
jasna kuchnia, łazienka z wc, 
przedpokój, balkon. Ogrzewanie 
z sieci miejskiej. Do mieszkania 
przynależy piwnica. 

Cena: 429.000 

MIESZKANIE - 64 m2 
STARE DĘBNIKI – ul. Skwero-
wa. Mieszkanie na parterze w 
dwupiętrowej rodzinnej kamieni-
cy. Lokal mieszkalny składa się z 
dużego pokoju, kuchni, łazienki z 
WC i holu.Teren bardzo zielony. 

Cena: 780.000 zł

2-POKOJOWE – 53,32 m2 
OS. PODWAWELSKIE – ul. 
Dworska. Przestronne, dwupo-
kojowe mieszkanie z balkonem 
na pierwszym piętrze. Do własnej 
aranżacji. Apartamentowiec z 
2008 r.        

Cena: 1500 zł 

2-POKOJOWE – 28m2 
STARE DĘBNIKI – ul. Barska. 
Mieszkanie znajduje się na pierw-
szym piętrze w oficynie wyremon-
towanej kamienicy, blisko Rynku 
Dębnickiego.      

Cena: 1500 zł

3-POKOJOWE – 61 m2 
OS. PODWAWELSKIE - ul. 
Twardowskiego. Apartament 
w wysokim standardzie. W 
pełni wyposażone dwa osobne 
pokoje oraz salon z aneksem 
kuchennym i balkonem. 

  Cena: 2500 zł

LOKAL UŻYTKOWY – 34 m2 
STARE DĘBNIKI – ul. Mada-
lińskiego. Lokal składa się z 
pomieszczenia na parterze z 
aneksem kuchennym, pełnowy-
miarowej antresoli oraz łazienki 
z WC. 

Cena: 2000 zł

LOKAL UŻYTKOWY – 300 m2 
OS. PODWAWELSKIE – ul. 
Barska. Budynek składający się z 
6 pokoi, 2 łazienek. Osiem miejsc 
postojowych dla najemcy. Idealne 
miejsce na działalność gospodar-
czą w centrum miasta.        

Cena: 3500 zł

http://www.tecnocasa.pl

kod agencji: krmd3

KRAKÓW - Dębniki, os. Podwawelskie

790.373.770
krmd3@tecnocasa.pl

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI DĘBNIKI-PODWAWELSKIE - oddział III
Rynek Dębnicki 8/LU2, 30-319 Kraków
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2-POKOJOWE –  29,80 m2           
STARE PODGÓRZE – ul. 
Długosza - Nieruchomość 
technicznie podzielone na dwie 
osobne kawalerki.  Istnieje też 
możliwość zmiany układu na 
mieszkanie dwupokojowe.

CENA: 365.000 zł

2-POKOJOWE – 37,44 m2  
STARE PODGÓRZE – ul. 
Orawska - W skład nieruchomo-
ści wchodzi salon z aneksem 
kuchennym, sypialnia, łazienka 
z WC oraz przedpokój.

CENA: 410.000 zł

2-POKOJOWE – 53,85 m2  
STARE PODGÓRZE – ul. Celna 
- Lokal składa się z dwóch 
oddzielnych pokoi, jasnej kuchni 
z wyjściem na balkon skierowa-
ny na podwórko, przedpokoju, 
łazienki oraz WC.

CENA: 699.000 zł

2-POKOJOWE – 39,98 m2  
ZABŁOCIE – ul. Traugutta - 
Mieszkanie po generalnym 
remoncie. Salon z aneksem ku-
chennym, sypialnia z garderobą 
oraz łazienka z WC. 

CENA: 495.000 zł

3-POKOJOWE – 68,06 m2  
MATECZNY – ul. Rydlówka - 
Stan deweloperski. Trzy pokoje, 
aneks kuchenny, 2 balkony, 
łazienka z WC, WC. W cenie 2 
miejsca postojowe oraz komór-
ka lokatorska. 

CENA: 719.000 zł

LOKAL UŻYTKOWY – 29,30 m2 
STARE PODGÓRZE – ul. 
Długosza – Lokal z witryną. 
Sala sprzedażowa (możliwość 
wydzielenia drugiego pokoju), 
zaplecze socjalne, łazienka oraz 
WC.

CENA: 293.000 zł netto

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA 
NIEZABUDOWANA – 11,67 a 
STARE PODGÓRZE – ul. Krasi-
ckiego - Działki pod inwestycję. 
Objęte MPZP z przeznaczeniem 
pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną i usługi.

CENA: 1.500.000 zł 

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA 
ZABUDOWANA – 5,09 a 
STARE PODGÓRZE – ul. Kal-
waryjska - Działka objęta MPZP, 
zabudowana parterowym bu-
dynkiem mieszkalno-usługowym 
z możliwością rozbudowy.

CENA: 2.200.000 zł 

DZIAŁKI KOMERCYJNE – 71,09 a 
JAWORNIK – Zespół działek, 
wraz z budynkiem produkcyjno-
-handlowo-usługowym o pow. 
użytkowej 730,81 m1. Bezpo-
średni zjazd z Zakopianki.

CENA: 4.990.000 zł netto

http://www.tecnocasa.pl

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
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3-POKOJOWE - 82 m² 
Ruczaj - ul. Obozowa - Nieruchomość składa się z salonu z anek-
sem kuchennym, 2 sypialni, łazienki z WC, osobnego WC oraz 
przedpokoju. Do mieszkania przynależy duży taras o powierzchni ok. 
16 m² i ogród o powierzchni ok. 40 m². Mieszkanie wymaga odświe-
żenia. Okazyjna oferta – 7.200 zł/m2. Podlega dalszej negocjacji. 

Cena: 590.000 zł

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

2-POKOJOWE – 47,5 m² 
Łagiewniki - ul. Odrzańska - 
Mieszkanie znajduje się na 
jedenastym piętrze z windą. Nie-
ruchomość składa się z 2 pokoi, 
niezależnej jasnej kuchni, łazienki 
z WC oraz hallu. Do nieruchomo-
ści przynależy widokowy balkon 
(Wawel, góry) oraz komórka 
lokatorska.        Cena: 375.000 zł

2-POKOJOWE – 46,6 m² 
Ruczaj - ul. Obozowa - Nieru-
chomość składa się z salonu z 
aneksem kuchennym, sypialni, 
dużej łazienki i przedpokoju. 
Mieszkanie posiada duży bal-
kon. Piękne, jasne mieszkanie, 
bez PCC.

Cena: 347.000 zł

2-POKOJOWE – 46,5 m² 
Ruczaj - ul. Obozowa - Nieru-
chomość składa się z salonu z 
aneksem kuchennym, sypialni, 
łazienki i przedpokoju z szafą. 
Do mieszkania przynależy taras 
o pow. 50 m². Atrakcyjna oferta, 
2 piętro, bez PCC.

Cena: 372.000 zł

2-POKOJOWE – 43,5 m² 
Ruczaj - ul. Obozowa - Nieru-
chomość składa się z salonu z 
aneksem kuchennym, sypialni, 
jasnej łazienki i przestronne-
go przedpokoju. Idealne pod 
wynajem lub dla pary. Okazyjna 
oferta, 2 piętro, bez PCC.

Cena: 324.000 zł

DOM BLIŹNIAK – ok. 190 m² 
Borek Fałęcki – ul. Jeleniogór-
ska – Nieruchomość z połowy 
lat 80’ wybudowana z cegły. 
Dom posiada 7 pokoi, osobną 
kuchnię i salon z dużym tara-
sem o pow. 34 m². Dodatkowo 
3 łazienki oraz garaż z kanałem. 
Do remontu. Cena do negocja-
cji!                   Cena: 999.000 zł

DOM BLIŹNIAK – ok. 220 m² 
Borek Fałęcki – ul.Montwiłła Mi-
reckiego – Nieruchomość trzy-
kondygnacyjna złożona z części 
dziennej na parterze, oraz 
części sypialnianej na piętrze (5 
pokoi i garderoba). 2 łazienki, 3 
WC, pralnia, kotłownia i garaż. 
Nowa elewacja!

Cena: 1.380.000 zł

3-POKOJOWE – 83 m² 
Ruczaj - ul. Obozowa - Nieru-
chomość składa się z salonu 
z aneksem kuchennym, 2 
sypialni, łazienki, osobnej 
toalety, przedpokoju i balkonu. 
Możliwość wydzielenia 4 pokoju. 
Możliwości aranżacyjne, 1 
piętro, bez PCC.

Cena: 615.500 zł
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2-POKOJOWE – 45 m2 
KROWODRZA – ul. Siemaszki – 
przedpokój, 2 oddzielne pokoje, 
osobna, jasna kuchnia, łazienka 
z WC, loggia, piwnica. Cicha i 
spokojna okolica. Doskonale 
rozwinięta infrastruktura i komu-
nikacja miejska.   

Cena: 369.000 zł

2-POKOJOWE – 39 m2 
KROWODRZA– ul. Łokietka – 
przedpokój, 2 oddzielne pokoje, 
osobna, jasna kuchnia, łazienka 
z WC, loggia, piwnica. Miesz-
kanie po generalnym remoncie. 
Ogrzewanie i ciepła woda z 
sieci miejskiej. Cena: 380.000 zł

3-POKOJOWE – 48,5 m2 
KROWODRZA– ul. Łokietka – 
przedpokój, 3 oddzielne pokoje, 
osobna, jasna kuchnia, łazienka 
z WC, loggia, piwnica. Ustawny 
układ pomieszczeń. Dwustronna 
ekspozycja. 

Cena: 450.000 zł

3-POKOJOWE – 75,2 m2 
KROWODRZA – ul. Rusznikar-
ska – przedpokój, salon z anek-
sem kuchennym, 2 oddzielne 
pokoje, łazienka, WC, gardero-
ba, taras, piwnica. Możliwość 
dokupienia miejsca postojowego.

Cena: 540.000 zł

Poszukujemy 
mieszkań w rejonie 
Krowodrzy Górki. 

Zapraszamy 
do współpracy. 

Tel. 793 717 771

1-POKOJOWE – 26 m2 
CENTRUM - ul. Wita Stwosza 
– przedpokój, salon z aneksem 
kuchennym, łazienka. Mieszka-
nie po generalnym remoncie. 
Pierwsze piętro. Odnowiona 
kamienica.

Cena: 310.000 zł

2-POKOJOWE – 38 m2 
OLSZA – ul. Brogi – przedpokój, 
2 oddzielne pokoje, osobna, 
jasna kuchnia, łazienka, balkon. 
Ustawne, słoneczne mieszkanie 
w cichej i zielonej okolicy.

Cena: 329.000 zł

1-POKOJOWE – 40m2 
CENTRUM – ul Topolowa – 
przedpokój, pokój, jasna kuch-
nia, łazienka. Pierwsze piętro. 
Doskonala lokalizacja. Idealne 
na inwestycje.

Cena 440.000 zł

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

3-POKOJOWE – 59 m2 
KROWODRZA – ul. Prądnicka 
– przedpokój, 3 pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z WC, balkon. 
Wysoki standard wykończenia. 
Możliwość dokupienia garażu 
dwustanowiskowego.

Cena: 765.000 zł

KRAKÓW –  os. Oficerskie
604.683.680 krmg2@tecnocasa.pl

STUDIO OFICERSKIE – oddział XVIII
ul. Brodowicza 16, 31-518 Kraków
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2 – POKOJOWE – 36m2 
BRONOWICE – ul. Błażeja Czepca – Mieszkanie znajduje się na 
siódmym piętrze w bloku dziesięciopiętrowym. Nieruchomość składa 
się z dwóch pokoi, ciemnej kuchni oraz łazienki z WC. Dobre połą-
czenie komunikacyjne z Krakowem.

CENA:  339.000

2-POKOJOWE - 36 m2 
BRONOWICE – ul. Emila God-
lewskiego – Mieszkanie o po-
wierzchni 36 m2. Nieruchomość 
składa się z: salonu z aneksem 
kuchennym, sypialni, łazienki z 
WC oraz balkonu. Mieszkanie 
znajduje się w zielonej i cichej 
okolicy.            CENA:  399.000

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. 

CENA: 599.000

LOKAL UŻYTKOWY – 64 m2 
BRONOWICE –  ul. Na Błonie 
– Lokal dwupoziomowy o 
powierzchni całkowitej 103,4 m2, 
użytkowej 63,9 m2. Do nieru-
chomości przynależy działka o 
metrażu 1,7 ar. Znajduje się w 
pawilonie usługowo – handlo-
wym w centrum osiedla z dobrą 
komunikacją.    CENA: 439.000

3 POKOJOWE – 62 m2 
BRONOWICE – ul. Leopolda 
Kmietowicza – Mieszkanie 
o powierzchni 62 m2. Nieru-
chomość składa się z: trzech 
niezależnych pokoi, osobnej 
kuchni, łazienki z WC. Stan 
bardzo dobry. Mieszkanie po 
generalnym remoncie. Idealne 
pod inwestycje. CENA: 499.000

DOM WOLNOSTOJĄCY – 6 pokoi  
OS. WIDOK ZARZECZE – Willa  o powierzchni użytkowej 270 m2, 
składająca się z parteru, piętra i poddasza użytkowego. Zlokalizo-
wany jest w zielonym otoczeniu, w sąsiedztwie niskiej zabudowy 
jednorodzinnej.

CENA:  1 990 000

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

2 – POKOJOWE – 47 m2 
BRONOWICE – ul. Jadwigi z 
Łobzowa – Mieszkanie o po-
wierzchni 47 m2 składające się z 
2 pokoi, kuchni, łazienki i balkon 
francuskiego. Mieszkanie jest 
dobrze doświetlone w cichej i 
spokojnej okolicy.  

CENA:  440.000 
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1-POKOJOWE – 21 m2 
SALWATOR- ul. Krasińskiego. 
Mieszkanie składające się z: 
przedpokoju, aneksu kuchen-
nego, pokoju oraz łazienki z 
WC. Nieruchomość idealna pod 
inwestycję. 

CENA: 250.000 zł

2 – POKOJOWE – 31 m2 
SALWATOR – ul. Filarecka. 
Mieszkanie składające się z: 
przedpokoju, pokoju z anek-
sem kuchennym, sypialni oraz 
łazienki z WC. Mieszkanie po 
generalnym remoncie.

CENA: 475.000 zł

kod agencji: KRMS1

KRAKÓW – Salwator

 534.534.605
krms1@tecnocasa.pl

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

2 – POKOJOWE – 60m2 
Salwator– ul. Emaus. Mieszka-
nie znajdujące się na zamknię-
tym osiedlu, składające się z: 
przedpokoju, 2 pokoi, kuchni 
oraz łazienki w WC. Dodatkowo 
przynależne miejsce postojowe.

CENA: 495.000 zł

3 – POKOJOWE – 64 m2 
SALWATOR –  ul. Salwatorska 
. Mieszkanie składające się z: 
przedpokoju, 3 pokoi, osobnej 
kuchni, łazienki oraz osobnego 
WC. Nieruchomość na 1 piętrze 
w kameralnej kamienicy.

CENA: 530.000 zł

3 – POKOJOWE – 67 m2 
SALWATOR –  ul. Salwatorska. 
Mieszkanie składające się z: 
przedpokoju, salonu, dwóch 
sypialni, 2 łazienek oraz osobnej 
kuchni. Nieruchomość w zadba-
nym budynku z 2001 roku.

CENA: 740.000 zł

3 – POKOJOWE – 85 m2 
SALWATOR –  ul. Kościuszki. 
Mieszkanie składające się z: 
przedpokoju, 3 pokoi, łazienki, 
kuchni oraz osobnego WC. 
Nieruchomość na 1 piętrze w 
kameralnej kamienicy, balkon z 
widokiem na Wisłę.

CENA: 850.000 zł

DOM - 240m2 
SALWATOR –  ul. Królowej Ja-
dwigi. Nieruchomość na działce 
o powierzchni 10 arów, dom 
składający się z 3 kondygnacji: 
przyziemia, parteru oraz piętra. 
Spokojna i zielona okolica.

CENA: 1.750.000 zł

LOKAL UŻYTKOWY – 84 m2 
STARE MIASTO –  ul. Zwierzy-
niecka. lokal z witryną, składający 
się z głównego pomieszczenia, 3 
pomieszczeń, łazienki z WC oraz 
holu. Nieruchomość znajduje się 
przy jednej z głównych ulic Krako-
wa.               CENA: .1350.000 zł

2- POKOJOWE - 47m2 
SALWATOR- ul. Prusa. 
Mieszkanie składające się z: 
przedpokoju, pokoju z kuch-
nią, pokoju oraz łazienki z 
WC.Nieruchomość w odnowio-
nej – ocieplonej kamienicy.

CENA: 480.000 zł
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1-POKOJOWE – 29 m2 
STARY PROKOCIM – przed-
pokój, jasna kuchnia, pokój, 
łazienka z WC, piwnica, loggia. 
Mieszkanie idealne pod wyna-
jem, blisko MPK. Niskie koszty 
utrzymania. Do remontu. 

CENA: 215.000

2-POKOJOWE – 34 m2 
STARY PROKOCIM – przedpo-
kój, jasna kuchnia, 2 niezależne 
pokoje, łazienka z WC, piwnica, 
loggia. Funkcjonalny układ po-
mieszczeń. Dużo zieleni wokół 
bloku. 

CENA: 272.000

2-POKOJOWE – 37 m2 
KOZŁÓWEK – przedpokój, 
kuchnia, dwa pokoje, łazienka z 
WC. Drugie piętro w czteropię-
trowym bloku. Woda i ogrzewa-
nie z sieci miejskiej. Mieszkanie 
idealne pod wynajem.

CENA: 295.000

3-POKOJOWE – 47 m2 
KOZŁÓWEK – przedpokój, 3 
niezależne pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, piwnica. Woda i 
ogrzewanie MPEC. Atrakcyjna 
lokalizacja, blisko komunikacji 
miejskiej. Do remontu. 

CENA: 285.000

2-POKOJOWE – 44 m2 
KOZŁÓWEK – przedpokój, 
2 niezależne pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z WC, loggia, 
piwnica. Podwójna ekspozycja. 
Drugie piętro w czteropiętrowym 
bloku. Niskie koszty utrzymania.

CENA: 315.000

2-POKOJOWE – 42 m2 
KOZŁÓWEK – przedpokój, 
salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka z WC, 
balkon. Mieszkanie w stanie 
bardzo dobrym. Blisko MPK.

CENA: 340.000

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 – 46 m2 
KOZŁÓWEK – przedpokój, 2 
niezależne pokoje, jasna kuch-
nia, łazienka z WC, piwnica. 
Mieszkanie w kameralnym, 
ogrodzonym budynku. Atrakcyj-
na lokalizacja, blisko MPK. 

CENA: 340.000

3-POKOJOWE – 50 m2 
KOZŁÓWEK – przedpokój, 
2 niezależne pokoje, salon z 
aneksem kuchennym, łazienka 
z WC, piwnica. Mieszkanie po 
generalnym remoncie. Drugie 
piętro w czteropiętrowym bloku. 
Niskie koszty utrzymania. 

CENA: 380.000

2-POKOJOWE – 44 m2 
KOZŁÓWEK – przedpokój, 2 
niezależne pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka z WC, loggia, piwnica. 
Mieszkanie po generalnym re-
moncie, w stanie idealnym. Drugie 
piętro w czteropiętrowym bloku. 
Woda i ogrzewanie z sieci miejskiej. 
Blisko MPK.         CENA: 380.000
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kod agencji: KRHC1

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

12.359.39.25, 533.707.446
krhc1@tecnocasa.pl

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

Kraków – Nowa Huta – os. Centrum B – 41m2 
Mieszkanie znajdujesię na trzecim piętrze budynku 
położonego w środku osiedla. Składa się z 2 oddziel-
nych pokoi, osobnej kuchni z oknem, łazienki z wc 
oraz przedpokoju o metrażu 41m2. Stan mieszkania: 
do odświeżenia. Kilka lat temu została wymienio-
na instalacja elektryczna oraz wodno – sanitarna. 
Wymienione zostały grzejniki, drzwi wejściowe oraz 
okna. Ciepła woda z piecyka gazowego. Mieszkanie 
dwustronne. Ekspozycja: południe i zachód. 

       Cena: 319 000 PLN

Kraków – Nowa Huta – os. Centrum D – 73m2 
Mieszkanie o powierzchni 73 m² mieści się na 
piątym piętrze w budynku z windą. Składa się z 
3 oddzielnych pokoi, osobnej kuchni z oknem, 
łazienki, wc oraz przedpokoju. Mieszkanie jest w 
stanie do zamieszkania. Świetna lokalizacja.

Cena: 519 000 PLN

Kraków – Nowa Huta – os. Zgody – 48 m² 
Mieszkanie o powierzchni 48 m², położone na 
czwartym piętrze w budynku bez windy. Nieru-
chomość składa się z 2 niezależnych pokoi z 
balkonami, osobnej jasnej kuchni, przedpokoju i 
łazienki z WC.

Koszt: 1000 zł (odstępne dla właścicielki) 
+ około 432 zł (czynsz administracyjny) 

+ media wg zużycia (prąd, gaz).

Kraków – Nowa Huta – os. Centrum C 48m2 
Proponujemy Państwu mieszkanie zlokalizowane 
na os. Centrum C. Nieruchomość o powierzchni 
48 m² mieści się na parterze i składa się z 2 od-
dzielnych pokoi, osobnej kuchni z oknem, łazienki 
z WC oraz przedpokoju.Stan mieszkania: do re-
montu. Na podłogach znajduje się parkiet. Okna 
plastikowe. Ciepła woda z piecyka gazowego. 
Mieszkanie jednostronne. Ekspozycja: wschód. 
Do mieszkania przynależy piwnica.

Cena: 339 000 PLN

Kraków – Nowa Huta – os. Zgody – 36 m² 
Mieszkanie do wynajęcia  o powierzchni  36 
m² położone na drugim piętrze. Nieruchomość 
składa się z pokoju z balkonem, osobnej jasnej 
kuchni, przedpokoju i łazienki z WC.

Koszt: 900 zł (odstępne dla właścicielki) 
+ 350 zł (czynsz administracyjny) + media 

wg zużycia (prąd, gaz). 

Kraków – Nowa Huta – os. Zgody – 37 m² 
Mieszkanie zlokalizowane na os. Zgody. Lokal 
znajduje się  na  drugim piętrze. Nieruchmość 
składa sie  z pokoju z kuchnią. Do mieszkania 
przynależy balkon. Stan mieszkania dobry.  Pełne 
wyposażenie.

Koszt: 1450 zł + czynsz i media
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2 - POKOJOWE – 54,5 m2

STARE MIASTO - al. Słowackie-
go (z dala od ulicy) – Mieszka-
nie na trzecim piętrze (winda), 
składa się z dwóch pokoi, kuch-
ni, łazienki z WC i przedpokoju. 
Ogrzewanie miejskie.

         Cena: 525.000 zł

3 - POKOJOWE – 113,5 m2

STARE MIASTO - ul. Czapskich 
– Przestronne mieszkanie na 
drugim piętrze. Składa się z 
trzech pokoi, kuchni, łazienki z 
WC, oraz balkonu. Możliwość 
podziału. 

Cena: 950.000 zł

3 - POKOJOWE - 59 m2

STARE MIASTO - ul. Czysta – 
Nieruchomość w odrestaurowa-
nej kamienicy z windą. Składa 
się z trzech pokoi, kuchni i 
łazienki z WC. Ogrzewanie 
centralne.

Cena: 819.000 zł

2 - POKOJOWE - 62 m2

STARE MIASTO – ul. Czysta – 
Nieruchomość w odrestaurowa-
nej kamienicy z windą. Składa 
się z dwóch pokoi, kuchni i 
łazienki z WC. Ogrzewanie 
centralne.

Cena: 899.000 zł

3 - POKOJOWE - 89 m2

STARE MIASTO - ul. Grabow-
skiego –  Mieszkanie na pierw-
szym piętrze stylowej kamienicy. 
Skłąda się trzech pokoi, kuchni, 
przedpokoju i balkonu.

Cena: 840.000 zł

2–POKOJOWE – 75 m2

STARE MIASTO – ul. Łobzow-
ska – Apartament składa się z 
przestronnego salonu, sypialni, 
osobnej kuchni, łazienki oraz 
przedpokoju.  Ogrzewanie 
gazowe.

Cena: 825.000 zł

4–POKOJOWE – 110 m2

STARE MIASTO – ul. Szew-
ska – Nieruchomość w postaci 
dwóch niezależnych mieszkań. 
Wysoki standard i topowa lokali-
zacja. Ogrzewanie gazowe.

Cena: 2.200.000 zł

KAMIENICA – 860 m2

STARE MIASTO – Stylowa kamienica w doskonałej lokalizacji. Do 
dyspozycji 6 mieszkań, 2 lokale użytkowe, piwnice oraz strych. Duża 
działka do wykorzystania.

Cena: Prosimy o kontakt

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 
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Chcesz sprzedać lub zamienić 
nieruchomość na terenie 

Woli Duchackiej?

Zadzwoń! To miejsce na reklamę 
Twojego mieszkania, domu, 

działki lub lokalu.

Tel: +48 537 496 677

kod agencji: KRMR4

KRAKÓW – Wola Duchacka

730.669.777, 537.496.677
krmr4@tecnocasa.pl

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

2 – POKOJOWE – 48,04 m2

WOLA DUCHACKA WSCHÓD 
- 2  niezależne pokoje, osobna 
jasna kuchnia, łazienka z WC 
oraz  przedpokój. Lokal z bal-
konem I piwnicą. Mieszkanie do 
własnej aranżacji.

Cena: 329.000 zł 

3 – POKOJOWE – 64,13 m2

WOLA  DUCHACKA WSCHÓD 
- 3 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, WC oraz przedpokój. Do 
mieszkania przynależy balkon 
i piwnica. Blisko komunikacji 
tramwajowej.

Cena: 400.000 zł

DZIAŁKA BUDOWLANA – 383 m2

WOLA DUCHACKA ZACHÓD 
- nieruchomość kształtem 
zbliżona do prostokąta. Na 
działce znajduję się dom w 
trakcie rozbiórki. Gotowy projekt 
budowlany: dom jednorodzinny 
z wbudowanym garażem.

Cena: Informacja w biurze

3 – POKOJOWE – 59,56 m2

WOLA DUCHACKA ZACHÓD - 3 niezależne po-
koje, oddzielna, jasna kuchnia, łazienka, osobne 
WC, przedpokój. Do lokalu przynależy piwnica 
oraz duży balkon. Mieszkanie po generalnym re-
moncie. CH Bonarka w odległości 8 minut pieszo.

Cena: 480.000 zł

1 – POKOJOWE – 36,20 m2

WOLA DUCHACKA ZACHÓD - osobna kuchnia, 
przestronny pokój z wyjściem na loggię, łazienka 
z WC oraz przedpokój. Spokojna, zielona 
okolica. W pobliżu wiele punktów 
handlowo – usługowych.

Cena: 275.000 zł

3 – POKOJOWE 56,02 m2

WOLA DUCHACKA WSCHÓD – 3 niezależne 
pokoje, osobna, kuchnia, łazienka, oddzielne 
WC, przedpokój. Drugie piętro. Do lokalu przy-
należy piwnica oraz balkon. Bliskie sąsiedztwo 
placu targowego.

Cena: 435.000 zł
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3-POKOJOWE – 47,40 m2 
NOWY PROKOCIM – przedpo-
kój, widna kuchnia, 3 niezależne  
pokoje, łazienka, oddzielne WC, 
loggia, piwnica. Mieszkanie  
gotowe do wprowadzenia, w 
niskim bloku.

CENA: 384.000 zł

3-POKOJOWE – 47,46 m2 
NOWY PROKOCIM – przedpo-
kój, salon z aneksem kuchen-
nym, 2 pokoje, duża łazienka 
z WC, prywatny ogród (ok. 25 
m2). Nowoczesne mieszkanie w 
kameralnym bloku z 2016 r.        

CENA: 439.000 zł

3-POKOJOWE – 60,80 m2 
NOWY PROKOCIM – przedpo-
kój, kuchnia z salonem, 2 poko-
je, duża łazienka z WC, loggia, 
piwnica. Mieszkanie w stanie 
b. dobrym na drugim piętrze w 
bloku z lat 90-tych.

CENA: 448.000 zł

4-POKOJOWE – 55,95 m2 
NOWY PROKOCIM – holl, 
salon z aneksem kuchennym, 3 
odrębne pokoje, łazienka z WC, 
2 balkony, kom. lokatorska. I 
piętro, winda, wysoki standard, 
za dopłatą garaż.  

CENA: 567.000 zł

4-POKOJOWE – 57,58 m2 
NOWY PROKOCIM –  przed-
pokój, kuchnia z oknem, 4 
niezależne pokoje, łazienka, 
osobne WC, loggia, piwnica. 
Wysoki parter w niskim bloku. 
Wokół dużo zieleni.

CENA: 385.000 zł

DZIAŁKA - 877 m2 
WIELICZKA – pusta działka 
budowlana na planie kwadratu,  
ogrodzona. Wszystkie media 
w drodze przy działce. Wokół 
niska  zabudowa.

CENA: 249.000 zł

DZIAŁKA – 13,75 ar 
LEDNICA GÓRNA – płaska 
działka budowlana położona w  
malowniczej okolicy, otoczona 
terenami zielonymi. Przy drodze 
gminnej. Na wzniesieniu – wido-
kowa.

CENA: 275.000 zł

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 - 39,50 m2 
NOWY PROKOCIM – przed-
pokój, osobna jasna kuchnia, 
2 pokoje, łazienka z WC, duża 
loggia, piwnica. Przestronne 
mieszkanie na wysokim parte-
rze w niskim bloku.

CENA: 310.000 zł

LOKAL DO SPRZEDAŻY – 20,10 m2 
NOWY PROKOCIM – parterowy 
lokal w największym pawilonie 
usługowo-handlowym na osied-
lu Nowy Prokocim, zlokalizowa-
nym w samym centrum osiedla.

CENA: 72.000 zł
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3-pokojowe-45,80m2 
AZORY-ul. Jaremy– Nierucho-
mość na 9 piętrze z pieknym 
widokiem na południe i wschód 
Krakowa. Składa się z 3 pokoi, 
kuchni, łazienki oraz przedpo-
koju. 

Cena: 370.000 zł

1-pokojowe-54,6m2 
AZORY-ul. Makowskiego- 
Mieszkanie jednopokojowe z 
osobną kuchnia. Stan dobry. 
Ogrzewanie oraz ciepła woda 
z sieci MPEC. W pobliżu dwa 
parki 

Cena: 220 000 zł

3-pokojowe-79,00 m2 
AZORY-ul. Radzikowskiego- 
Mieszkanie dwupoziomowe na 3 
piętrze w bardzo dobrym stanie. 
Do dyspozycji 2  sypialnie oraz 
salon. Balkon z południową eks-
pozycją. Dodatkowym atutem 
mieszkania jest poddasze.

Cena: 650 000 zł

1-pokojowe-31,49m2 
AZORY-ul. Radzikowskiego- 
Mieszkanie jednopokojowe 
z osobną jasną kuchnią na 2 
piętrze. Blok z 2010 roku. Stan 
mieszkania bardzo dobry. Do-
datkowym atutem jest balkon

Cena: 325 000 zł

3-pokojowe- 92,58m2 
AZORY-ul. Radzikowskiego- Prze-
stronne mieszkanie zlokalizowane 
na drugim piętrze. Duży salon z 
wyjsciem na balkon. Liczne punkty 
handlowo-usługowe. Ciekawa 
propozycja dla rodziny z dziecmi. 
Widok z okien na ogródki działko-
we.                     Cena: 710 000 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. 

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

2-pokojowe-65,92 m2 
AZORY-ul. Podkowińskiego- Miesz-
kanie dwu pokojowe o wysokim 
standardzie. Dwustronna ekspozy-
cja: zachód-wschód. Nieruchomość 
posiada dwa balkony. Dodatkowym 
atutem jest garderoba. Możliwość 
dokupienia garażu w cenie 30 000 zł.

Cena: 650 000 zł
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Widokowa garsoniera – 37m2 
Prądnik Czerwony ul. Felińskie-
go. Mieszkanie o powierzchni 
37m2 składa się z dużego 
pokoju z wyjściem na balkon, 
osobnej kuchni, oraz łazien-
ki. Położone na 3 piętrze z 4 
piętrowego bloku z 2005 roku. 
Duży balkon z widokiem na cały 
Kraków. 

Cena: 300 000 zł  

3- POKOJOWE- 51,1 m2 
Prądnik Czerwony ul. Kwartowa 
Mieszkanie 51,1 m2 zlokalizowa-
ne na 4 piętrze w 12 piętrowym 
bloku z windą. W jego skład 
wchodzą: 3 osobne pokoje, 
przedpokój, łazienka z osobnym 
WC, jasna kuchnia, balkon. 
Cicha i zielona okolica zaledwie 
4 km od Centrum.

Cena 450 000 zł

3 – POKOJOWE – 52 m2 
Prądnik Czerwony ul. Po-
wstańców. Mieszkanie składa 
się z trzech nieprzechodnich 
pokoi, jasnej kuchni z oknem, 
oraz łazienki z osobnym WC. 
Nieruchomość znajduje się na 2 
piętrze. Mieszkanie posiada ba-
lon, piwnicę, duży parking tylko 
dla mieszkańców zamykany na 
szlaban.         Cena: 430 000 zł

3- POKOJOWE - 55,13 m2 
Prądnik Czerwony ul. Łepkow-
skiego. Lokal mieszkalny poło-
żony na 7 piętrze w wieżowcu 
10 piętrowym z windą. W skład 
wchodzi salon z balkonem, 2 
osobne sypialnie, jasna kuchnia, 
przedpokój. Loggia z pięknym 
widokiem na południe Krakowa.

Cena 463 000 zł

3- POKOJOWE - 58m2 
Prądnik Czerwony ul. Strzelców 
Mieszkanie  jest na 4 piętrze w 
4 piętrowym bloku z 1980 roku. 
Nieruchomość składa się z 3 
nieprzechodnich pokoi, kuchni, 
łazienki z osobnym WC, przed-
pokoju, oraz dużego balkonu 
z widokiem na park. Nierucho-
mość do wejścia, w atrakcyjnej 
cenie.              Cena: 435 000zł

3 – POKOJOWE- 59 m2 
Prądnik Czerwony ul. Strzel-
ców. Nieruchomość  składa się 
z trzech niezależnych pokoi, 
osobnej jasnej kuchni, łazienki 
z osobnym WC, oraz przed-
pokoju. Układ mieszkania jest 
przemyślany i  funkcjonalny.  
Rok temu mieszkanie przeszło 
generalny remont. 
Cena: 460 000 zł 

kod agencji: KRMP1

KRAKÓW – Prądnik Czerwony

730 970 199
krmp1@tecnocasa.pl

STUDIO PRĄDNIK CZERWONY – ODDZIAŁ XX
Kraków, ul. Dobrego Pasterza 68

3-POKOJOWE – 66 m2 
Prądnik Czerwony ul. Strzelców 
Mieszkanie składa się z 3 pokoi, 
osobnej kuchni, łazienki z 
osobnym WC, przedpokoju oraz 
pomieszczania gospodarczego. 
Nieruchomość  znajduje się na 
parterze w 4 piętrowym bloku. 
Nie wymaga wkładu finansowe-
go.                   Cena: 485 000zł

4- POKOJOWE -74 m2 
Prądnik Czerwony ul. Jezuitów 
Nieruchomość zlokalizowana na 
3 piętrze w 3 piętrowym bloku z 
2000r. W jej skład wchodzą: 4 
pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój, balkon oraz komór-
ka lokatorska. Mieszkanie jest 
urządzone w wysokim standar-
dzie.                Cena 640 000zł

4 – POKOJOWE – 83,8 m2 
Prądnik Czerwony ul. Na Bar-
ciach. Dwupoziomowe mieszka-
nie  usytuowane na 3 i  4 piętrze 
w 4 piętrowym bloku z 1998 r. 
W jego skład wchodzą 4 pokoje, 
2 łazienki, garderoba, loggia, 
garaż oraz komórka lokatorska. 
Mieszkanie po remoncie.

Cena 700 000zł
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kod agencji: KRMR6

KRAKÓW – Bieżanów

537 680 002, 537.680.003
krmr6@tecnocasa.pl

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

1-POKOJOWE – 35,50 m2 
BIEŻANÓW– ul. Barbary – 
przedpokój, przestronny pokój 
z wyjściem na balkon, osobna 
kuchnia, łazienka z WC, piwnica. 
Mieszkanie w stanie idealnym. 
      

CENA: 270.000 zł

1-POKOJOWE – 35,80 m2 
BIEŻANÓW – ul. Telimeny – 
przedpokój, duża jasna kuchnia, 
1 pokój, łazienka z WC, balkon, 
piwnica. Mieszkanie na I-piętrze 
w bloku 4-piętrowym.
 

CENA: 275.000 zł

2-POKOJOWE – 37,80 m2 
BIEŻANÓW – ul. Topazowa –  
przedpokój, osobna jasna 
kuchnia, 2 niezależne pokoje, 
łazienka z WC, schowek gospo-
darczy, balkon. Mieszkanie na 
I-piętrze.
 CENA: 265.000 zł

2-POKOJOWE – 51,02 m2 
BIEŻANÓW – ul. Mała Góra – 
przedpokój, salon z aneksem 
kuchennym, sypialnia, łazien-
ka, garderoba, balkon. Stan 
deweloperski. W cenie komórka 
lokatorska.

         CENA: 355.000 zł

3 – POKOJOWE – 74,34 m2 
PŁASZÓW – ul. Koszykarska – przedpokój, przestronny salon z aneksem kuchennym, 2 niezależne 
pokoje, łazienka z WC, 2 balkony. Mieszkanie wykończone w wysokim standardzie. Możliwość zakupie-
nia z miejscem postojowym w garażu podziemnym. Nowoczesny blok z 2011 roku otoczony terenami 
zielonymi.

CENA: 765.000 zł

2–POKOJOWE – 48,30 m2 
BIEŻANÓW – ul. Mała Góra – 
przedpokój, osobna kuchnia, 
2 niezależne pokoje, łazienka 
z WC, balkon. Cena zawiera 
miejsce postojowe naziemne. 
Teren ogrodzony. 
     CENA: 415.000 zł

KRAKÓW – Płaszów
570.578.980, 570.023.690 krmg6@tecnocasa.pl 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI PŁASZÓW - oddział XXIX
ul. Ks. Turka 17 lu6, 30-717 Kraków

3-POKOJOWE – 60,86 m2 
BIEŻANÓW – ul. Mała Góra –  
funkcjonalne mieszkanie 
3-pokojowe, gotowe do wejścia! 
Salon z aneksem kuchennym, 2 
osobne sypialnie, łazienka z WC, 
schowek gospodarczy. 

CENA: 499.000 zł
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1-POKOJOWE – 28 m2  
MISTRZEJOWICE – Pokój z 
wnęką sypialnianą, osobna 
jasna kuchnia, łazienka, przed-
pokój.  Balkon. Mieszkanie na 
1. piętrze w niskim bloku. Moż-
liwość zmiany układu lokalu. 
Ogrzewanie oraz ciepła woda z 
sieci MPEC.    Cena: 249.000 zł

2-POKOJOWE – 37 m2  
BIEŃCZYCE –  Salon z 
aneksem kuchennym, sypial-
nia, łazienka oraz przedpokój. 
Stan  – dobry, umeblowane. 
Winda w budynku. Ogrzewanie 
oraz ciepła woda z sieci MPEC.  
Rozbudowana infrastruktura. 
Blisko parku.  Cena: 1200 zł/mc

Lokal użytkowy – 67 m2  
MISTRZEJOWICE – Dwa po-
mieszczenia (25 oraz 20,5 m2), 
łazienka oraz przedpokoju. Brak 
czynszu. Dostępne są miejsca 
postojowe. Lokal pod róźne 
działalności.

Cena: 1200 zł/mc

2-POKOJOWE – 37 m2  
BIEŃCZYCE –  Salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka oraz przedpokój. Stan  – bardzo dobry, 
umeblowane, świeżo po remoncie. Winda w budynku. Ogrzewanie sieci MPEC, ciepła woda z nowoczes-
nego boilera. Blisko parku. 
 

Cena: 359.000 zł

kod agencji: KRMO4

KRAKÓW – Mistrzejowice, Bieńczyce

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 – 39 m2 
MISTRZEJOWICE – Dwa niezależne pokoje, osobna jasna kuchnia, 
łazienka oraz przedpokój. Mieszkanie posiada duży balkon i piwnicę. 
Nieruchomość jest w stanie do remontu, znajduje się na czwartym 
piętrze. Obok bloku parking dla mieszkańców. Ogrzewanie z sieci 
MPEC. 
          

Cena: 260.000 zł

4-POKOJOWE – 55 m2  
MISTRZEJOWICE –  cztery 
niezależne pokoje, osobna jasna 
kuchnia, łazienka oraz przedpokój. 
Stan – bardzo dobry. Mieszkanie 
umeblowane z balkonem znajdują-
ce się na czwartym piętrze. Cicha i 
zielona okolica. Dobra komunikacja 
miejska.               Cena: 1700 zł/mc
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kod agencji: KRMG5

KRAKÓW – Plac Centralny, Na Skarpie, Młodości, Ogrodowe, Wandy, Willowe, Hutnicze, Stalowe, Szkolne   

693.569.250, 693.569.107, 693.305.320 
krmg5@tecnocasa.pl

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

MIESZKANIA NA WYNAJEM 
NOWA HUTA – Mamy w ofercie 
kilka mieszkań na wynajem. Do 
wyboru 1- lub 2-pokojowe: z bal-
konem, w pełni wyposażone lub 
bez mebli. Po więcej informacji 
zapraszamy pod numerem: 
693569250 

Cena: Kontakt w biurze

DOM – 125 m2 

NOWA HUTA – 7 domów jedno- 
rodzinnych w stanie surowym 
zamkniętym. Na parterze salon, 
kuchnia, łazienka, garaż. Na 
piętrze 3 sypialnie, gardero- ba, 
pralnia, łazienka. Domy na 
działkach o wielkości 4 lub 5 
arów.              Cena: 419 000 zł

3 - POKOJOWE – 52 m2 
NOWA HUTA – os. Szkolne - 
Mieszkanie składa się z 3 pokoi, 
jasnej kuchni, łazienki, toalety, 
przedpokoju. Znajduje się na 
drugim piętrze w trzypiętrowym 
bloku. Stan: do odnowienia, 
okna PCV. Dwustronna ekspo-
zycja.            Cena: 345 000 zł

3 - POKOJOWE – 56 m2 
NOWA HUTA – os. Wandy 
- Mieszkanie trzypokojowe 
na szóstym piętrze w bloku 
z windą. Mieszkanie posiada 
balkon z widokiem na zieleń. 
Stan: bardzo dobry, wszystkie 
instalacje po wymianie.

Cena: 429 000 zł

3 - POKOJOWE – 63 m2 
NOWA HUTA – os. Stalowe - 
Mieszkanie trzypokojowe, na 
poddaszu w czteropiętrowym 
budynku z cegły z lat 50. XX 
wieku. Ekspozycja południe-
-wschód-zachód. Przestronny 
układ. W bloku znajduje się 
wózkownia.    Cena: 410 000 zł

4 - POKOJOWE – 83 m2 
NOWA HUTA – Mogiła - Miesz-
kanie czteropokojowe, stano-
wiące połowę domu wolnostoją-
cego. Znajduje się na 1. piętrze, 
dodatkowo posiada strych do 
adaptacji i garaż. Dom z lat 90. 
XX wieku. Stan: dobry.

Cena: 450 000 zł

4 - POKOJOWE – 72 m2 
NOWA HUTA – os. Na Skarpie 
– Mieszkanie czteropokojowe 
na parterze w pięciopiętrowym 
budynku z lat 90. XX wieku. 
Posiada balkon oraz piwnicę o 
pow. 11 m2. Ekspozycja północ-
-wschód-zachód. Duże możliwo-
ści aranżacji.   Cena: 550 000 zł

4 - POKOJOWE – 75 m2 
NOWA HUTA – os. Na Skarpie 
- Dwupoziomowe mieszkanie z 
czterema pokojami, w budynku 
z windą. Lokal posiada duży 
balkon z widokiem na Łąki No-
wohuckie. Stan: dobry. Mieszka-
nie z Księgą Wieczystą.    

Cena: 589 000 zł

DZIAŁKI BUDOWLANE 
NOWA HUTA - Posiadamy 
również w naszej ofercie działki 
budowlane od 26 do 121 arów. 
Zlokalizowane są one na 
obrzeżach Nowej Huty. Więcej 
informacji udzielimy pod nume-
rem 693 569 107. 

Cena: Kontakt w biurze 
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5 - POKOJOWE - 57m2 
PRĄDNIK BIAŁY - Mieszkanie 
po generalnym remoncie, 5 
osobnych pokoi, przedpokój z 
kuchnią, łazienka, osobne WC, 
2 piwnice, loggia. MPEC. Ideal-
ne pod inwestycję!

Cena: 539.000

2 – POKOJOWE – 34,2m2 
GÓRKA NARODOWA – 
Przedpokój, salon z aneksem 
kuchennym, sypialnia, łazienka 
z WC, przestronny balkon. 
Kameralne, ogrodzone osiedle. 
Blok z 2012r. 

Cena: Informacja w biurze  

3 – POKOJOWE – 45,5m2 
PRĄDNIK BIAŁY – Trzy nieza-
leżne pokoje, oddzielna jasna 
kuchnia, łazienka, osobna toale-
ta, balkon, piwnica. Dwustronna 
ekspozycja, MPEC. Widokowe 
mieszkanie.

Cena: 375.000

2 – POKOJOWE – 46m2 
BRONOWICE WIELKIE – Sło-
neczne 2-pokojowe mieszkanie, 
salon z aneksem kuchennym, 
ustawna sypialnia, łazienka z 
WC, duży balkon. MPEC. No-
woczesny blok z windą z 2014r.

       Cena: 475.000

2 – POKOJOWE – 54,5m2 
GÓRKA NARODOWA – Przed-
pokój, 2 osobne pokoje, prze-
stronna jasna kuchnia, łazienka 
z WC, komórka lokatorska, 
balkon, m. postojowe w boxie 
garażowym. Stan bardzo dobry.  

Cena: 420.000

3-POKOJOWE – 83m2 
BRONOWICE WIELKIE – Przestronne, dwupoziomowe mieszkanie 
w stanie idealnym. Przedpokój, kuchnia, salon, sypialnia, gabinet, 2 
łazienki, garderoba, balkon oraz garaż. Spokojna okolica. 

Cena: 675.000

DOM WOLNOSTOJĄCY – 110m2 
PRĄDNIK BIAŁY – Stan de-
weloperski. Salon z aneksem 
kuchennym, 3 sypialnie, pralnia, 
2 łazienki, ogród o powierzchni 
3,38ar. Pełna infrastruktura 
osiedla. Bez podatku PCC!

Cena: 799.000 brutto 

DOM W ZABUDOWIE 
BLIŹNIACZEJ – 142m2 

PRĄDNIK BIAŁY – Jedno-
piętrowy dom z użytkowym 
poddaszem. 4 sypialnie, salon z 
aneksem kuchennym, 3 łazien-
ki. Ogród o powierzchni 2,32ar. 
Stan deweloperski. Bez podatku 
PCC!       Cena: 765.000 brutto 

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
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DOM – 145 m2 
RYBNA – Duży salon z anek-
sem kuchennym, 5 pokoi, dwie 
łazienki, ogród, taras, garaż.  
Dodatkowy budynek gospodar-
czy.

Cena: 620. 000 zł

DZIAŁKA – 5.5 ARA 
BIELANY – Działka budowla-
na w zielonej i cichej okolicy 
o wymiarach 30 x 20 metrów. 
Wszystkie media w drodze przy 
działce.

Cena: 295. 000 zł

DZIAŁKA – 6 ARÓW 
WOLA JUSTOWSKA – Działka 
budowlana znajdująca się w 
najbliższej okolicy Al. Kasztano-
wej z widokiem na Las Wolski.  
Bliskość sklepów, komunikacji 
miejskiej oraz terenów rekrea-
cyjnych.         Cena: 595. 000 zł

DZIAŁKA – 35 ARÓW 
BIELANY – Działka z niewielkim 
domem oraz sadem drzew owo-
cowych znajdująca się w zielo-
nej okolicy.  Cisza i prywatność 
idealnie oddają charakter tego 
miejsca. Możliwość dokupienia 
15 ar działki obok.

Cena: 1. 150. 000 zł

DZIAŁKA – 17.5 ARA 
BIELANY -  Działka budow-
lana znajdująca się na końcu 
ulicy z dostępem do wszystkich 
mediów oraz drogi gminnej.  
Istnieje możliwość wybudowania 
3 bliźniaków. 5 minut pieszo do 
komunikacji miejskiej oraz skle-
pów.              Cena: 790. 000 zł

DZIAŁKA – 6 ARÓW 
OLSZANICA – Widokowa działka 
z warunkami zabudowy na 
dom jednorodzinny położona w 
pobliżu ronda w Chełmie. Istnieje 
możliwość zakupu 4 działek 
obok siebie. Bliskość sklepów, 
komunikacji miejskiej oraz miejsc 
spacerowych. Cena: 335. 000 zł

DZIAŁKA – 8 ARÓW 
WOLA JUSTOWSKA – Działka 
budowlana z MPZP w kształcie 
zbliżonym do kwadratu oraz 
dostępem do drogi gminnej.  W 
okolicy nowoczesna zabudowa 
domów jednorodzinnych. 5 minut 
do przystanku Szybkiej Kolei Aglo-
meracyjnej.       Cena: 775. 000 zł

DOM – 200 m2 
WOLA JUSTOWSKA – Dom po-
łożony w sercu Woli Justowskiej 
na końcu ulicy pod lasem Wol-
skim – w pobliżu al. Kasztano-
wej. Dom ze strefą rekreacyjną – 
duży basen, sauna, siłownia oraz 
pokój z wyjściem do ogrodu.      
Cena: 2. 950. 000 zł

WILLA – 600 m2 
WOLA JUSTOWSKA – Willa 
położona na wzniesieniu z wido-
kiem na miasto oraz Las Wolski. 
Osadzona na 26 arowej działce 
w pełni budowlanej. Dodatkowy 
budynek rekreacyjny. Urządze-
nie zieleni daje prywatność.

Cena: 4. 495. 000 zł

kod agencji: KRMS2

KRAKÓW – WOLA JUSTOWSKA

505.355.268
krms2@tecnocasa.pl
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TWÓJ OSOBISTY 
DORADCA KREDYTOWY

Epicas to zespół doświad-
czonych i profesjonalnych 
ludzi, którzy dopasują ofertę 
kredytową do Twoich potrzeb. 
Przeprowadzą przez cały 
proces uzyskania kredytu czy 
ubezpieczenia tak aby zapew-
nić klientowi pełny komfort  
i bezpieczeństwo.

OFERUJEMY: 
• Kredyt mieszkaniowy
• Zamiana kredytu
• Przeniesienie kredytu  

do innego banku
• Obniżenie raty kredytowej
• Pożyczka osobista
• Karta kredytowa 
• Konsolidacja wierzytelności
• Ubezpieczenie kredytu
• Ubezpieczenie rodzinne

ADRES: 
EPICAS    
ul. Sienkiewicza 9/7
30-033 Kraków

KONTAKT: tel. 696 339 134       epicas@tecnocasa.pl 


