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 791.965.990
Agencja Nieruchomości Bronowice – oddział IX, ul. Bronowicka 54, 30-091 Kraków
Bronowice  krmd1@tecnocasa.pl

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. 

CENA:  339.000

2-POKOJOWE - 36 m2 
BRONOWICE – ul. Emila Go-
dlewskiego – Mieszkanie o pow-
ierzchni 36 m2. Nieruchomość 
składa się z: salonu z aneksem 
kuchennym, sypialni, łazienki z 
WC oraz balkonu. Mieszkanie 
znajduje się w zielonej okolicy.             

CENA:  399.000

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

CENA:  440.000

 600.638.099
StudIo StAre MIASto – oddział XIV,  ul. Łobzowska 2, 31-140 Kraków

Kod AGeNCJI: KrMd1

Stare Miasto  krmm2@tecnocasa.pl

3 - POKOJOWE - 59 m2 
STARE MIASTO - ul. Czysta 
– Nieruchomość w odrestau-
rowanej kamienicy z windą. 
Składa się z trzech pokoi, 
kuchni i łazienki z WC. Ogrze-
wanie centralne.

Cena: 819.000 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

2 - POKOJOWE – 54,5 m2 
STARE MIASTO - al. 
Słowackiego (z dala od ulicy) – 
Mieszkanie na trzecim piętrze, 
składa się z dwóch pokoi, kuch-
ni, łazienki z WC i przedpokoju. 
Winda w budynku, ogrzewanie 
miejskie.

Cena: 525.000 zł

Bronowice

AgencjA nieruchomości Bronowice – oddział iX

Stare MiaSto

Studio StAre miASto – oddziAł XiV

azory

Studio Azory – oddział XiX

PRĄDNIK CZERWONY

Studio PrĄdniK czerwony - oddział XX

ruczaj 2

Studio ruczAj 2 – oddział XXiV

Kod AGeNCJI: KrMM2

WARSZAWA – MOKOTÓW

Studio moKotÓw s.c. – oddział i

WARSZAWA – STARY MOKOTÓW

Studio StAry moKotÓw – oddział ii

RZESZÓW – STAROMIEśCIE

StAromieście - odział i

WROCłAW - KRZYKI

KrzyKi – oddział i
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5-pokojowe - 86,86 m2 
AZORY - ul. Radzikowskiego 
- Mieszkanie dwupoziomowe 
składające się z 5 pokoi, 2 łazienek, 
kuchni, korytarzu oraz balkonu. 
Nieruchomość w trakcie remontu. 
Ekspozycja wschód – zachód                

Cena: 690 000 zł

3-pokojowe-79,00 m2 
AZORY - ul. Radzikowskiego - 
Mieszkanie dwupoziomowe w 
bardzo dobrym stanie. Składa 
się z 3 pokoi, kuchni, łazienki 
oraz WC.  Dodatkowym atutem 
mieszkania jest poddasze.    

Cena: 650 000 zł

3-pokojowe - 45,80m2 
AZORY - ul. Jaremy– Nieruchomość 
na 9 piętrze z pięknym widokiem na 
południe i wschód Krakowa. Składa 
się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz 
przedpokoju. 

Cena: 370.000 zł

Azory  12.265.12.73
Studio Azory – oddział XIX, ul. Podkowińskiego 1/2u, 31-321 Kraków Kod AGeNCJI: KrMd2

 krmd2@tecnocasa.pl

  531.990.786, 730.970.199 
StudIo PrĄdNIK CZerWoNY - oddział XX, ul. dobrego Pasterza 68, 31-321 Kraków Kod AGeNCJI: KrMP1

PRĄDNIK CZERWONY  krmp1@tecnocasa.pl

3- POKOJOWE - 58m2 
Prądnik Czerwony ul. Strzelców. 
Mieszkanie usytuowane jest na 
4 piętrze. Nieruchomość składa 
się z trzech nieprzechodnich po-
koi, kuchni, łazienki z osobnym 
WC, przedpokoju, oraz dużego 
balkonu z widokiem na park. 

Cena: 430 000zł

4- POKOJOWE -74 m2 
Prądnik Czerwony ul. Jezuitów 
Nieruchomość zlokalizowana na 
3 piętrze . W jej skład wchodzą: 
4 pokoje, kuchnia, łazienka z 
WC, przedpokój, balkon oraz 
komórka lokatorska. Mieszkanie 
jest urządzone w wysokim 
standardzie. 

Cena 640 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 przedpokoju. 
Układ mieszkania jest funkc-
jonalny. Rok temu mieszkanie 
przeszło generalny remont. 

Cena: 460 000 zł 

 12.311.33.33
Studio ruczaj 2 – oddział XXIV, ul. Chmieleniec 2A/Lu6, 30-348 Kraków Kod AGeNCJI: KrMf3

Ruczaj 2  krmf3@tecnocasa.pl

2-POKOJOWE - 59 m2 
Ruczaj, ul. Szuwarowa 
Nieruchomość na wysokim 
parterze, dwa pokoje z osobną 
kuchnią. Istnieje możliwość 
wydzielenia dodatkowego 
pokoju.

Cena: 450.000 zł

2-POKOJOWE - 47 m2 
Kliny, ul. Borkowska Mieszkanie 
usytuowane na 2 piętrze składa 
się z sypialni, salonu z pół 
otwartą kuchnią, łazienki oraz 
bardzo dużego balkonu.

Cena: 399.000 zł

DOM – 60 m2  
Siepraw - dom znajdujący się na 
działce 14,5 ara. Budynek składa 
się z parteru oraz poddasza. Na par-
terze dwa pomieszczenia: sypialnia 
i duży pokój z możliwością aranżacji 
na salon z aneksem kuchennym 
oraz łazienka. Na poddaszu  jedno 
duże pomieszczenie, które można 
podzielić na dwa niezależne pokoje.

Cena: 330.000 zł
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Wrocław - Krzyki  577.583.333, 71.307.42.73
KrZYKI – oddział I, Al. Gen. Józefa Hallera 29A/2u

 wrmk1@tecnocasa.pl

3 POKOJOWE – 65 m2   
KRZYKI – ul. Pretficza – Miesz-
kanie w nowoczesnym bloku z 
ochroną i monitoringiem; posi-
ada dwie niezależne sypialnie, 
salon z aneksem kuchennym 
oraz balkonem. Możliwość do-
kupienia miejsca postojowego 
w garażu podziemnym. 

Cena: 530 000

Kod AGeNCJI: WrMK1

Dom wolnostojący - 124m2 
Wrocław okolice ulicy Krzyckiej - 
Dom usytuowany na działce w 
kształcie prostokąta o powier-
zchni 411 m2. Nieruchomość 
składa się z dwóch kondygnacji 
oraz podpiwniczenia (dom podpi-
wniczony w całości).  Na piwnicę 
składa się mieszkanie z osobnym 
wejście o powierzchni około 45 
m2 garaż o powierzchni około 
16m2 oraz pomieszczenia gospo-
darczego. Cena : 1.800.000

KAWALERKA – 31 m2  
Mieszkanie o powierzchni 31 
m², znajdujące się w kamienicy 
przy ulicy Gajowej. Lokal składa 
się dużej sypialni, łazienki z 
WC i prysznicem oraz osobnej 
jasnej  kuchni. Właściciel 
nieruchomości preferuje najem 
długoterminowy – minimum rok.

Cena: 1 300 

2 POKOJOWE – 45 m2  
KRZYKI – ul. Mielecka - 
Mieszkanie o powierzchni 45 
m2  składające się z dwóch 
niezależnych pokoi (11 m2  i 
12 m2 ), dużej jasnej kuchni, 
łazienki oraz przedpokoju. 
Kuchnia została powiększona 
o loggie, która obecnie stanowi 
część jadalni. Ekspozycja ok-
ien- wschodnia. Cena: 369 000

3-POKOJOWE – 48m2  
WYNAJEM KRZYKI – ul. 
Zaporoska – mieszkanie zna-
jduje się 200m od  Sky Tower. 
Nieruchomość wykończona 
najwyższej jakości materiałami, 
składa się z 2 sypialni, salonu, 
nowoczesnej kuchni oraz 
przestronnej łazienki. Lokal 
znajduje się na 1 piętrze w 11 
piętrowym wieżowcu z windą

Cena: 2300zł 

3 POKOJOWE – 65 m2  
GAJ – ul. Krynicka – Miesz-
kanie do remontu, składające 
się trzech niezależnych, odd-
zielnej jasnej kuchni, łazienki 
i WC oraz przedpokoju. Do 
mieszkania przynależy piwnica.  

Cena: 395 000

3-POKOJOWE – 105m2 
KRZYKI – ul. Pocztowa – Klima-
tyczne mieszkanie na poddaszu 
w kamienicy z windą. Miesz-
kanie składa się z 2 osobnych 
sypialni, dużego i przestronnego 
salonu z aneksem kuchennym, 
dwóch antresoli, które spokojnie 
mogą służyć jako dodatkowe 
pokoje oraz łazienka z WC.

Cena: 499 000 

3-POKOJOWE – 72m2 
KRZYKI – Al. Gen. Józefa Hallera 
– mieszkanie po kapitalnym rem-
oncie w 2019. Mieszkanie składa 
się z 3 dużych pokoi, jasnej kuchni, 
przedpokoju, loggi, łazienki z WC 
oraz piwnicy. Dwustronna ekspo-
zycja północno – południowa. W 
bezpośrednim sąsiedztwie zna-
jduje się teren zielony z dostępem 
tylko dla mieszkańców bloku.

Cena: 499 000

DZIAŁKA BUDOWLANA –
3 300 m2  
Atrakcyjna działka w miejscowości 
Radziądz w gminie Żmigród 
znajdująca się przy ulicy Gajowej. 
Działka jest niezabudowana, 
idealna dla rodzin szukających 
miejsca na swój nowy dom. 
Klimat, stawy, piękne pejzaże 
a także wszystkie atrakcje 
Parku Krajobrazowego Dolina 
Baryczy przyciągają w te miejsca 
zmęczonych nieustającym pędem 
codzienności.Działka jest uzbro-
jona w media i kanalizację.

Cena: 300 000
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Wrocław - Grabiszyn Gajowice  578.591.111, 71.307.35.09
GrABISZYN GAJoWICe - oddział II, ul. Grabiszyńska 92A Kod AGeNCJI: WrMG1

 wrmg1@tecnocasa.pl

2-POKOJOWE - 50 m2 
Gajowice- ul. Żelazna Miesz-
kanie w kamienicy po gener-
alnym remoncie w 2017 roku. 
W mieszkaniu sa dwa duże 
pokoje oraz jasna kuchnia. 
Media miejskie.

Cena: 425.000

2-POKOJOWE- 73 m2 
Gajowice - ul. Jemiłowa Duże 
mieszkanie w kamienicy na 
pierwszym piętrze. 2 duże 
pokoje oraz jasna kuchnia i 
garderoba, natomiast z salonu 
jest wyjście na duży taras.

Cena: 445.000

3-POKOJOWE - 74 m2 
Rynek - ul. Więzienna Aparta-
ment z dwuysięcznego roku 
znajduje się w ścisłym centrum 
Wrocławia. Zaledwie 200 
metrów od ratusza. Posiada 
dwie sypialnie oraz salon, 
jasną kuchnię, bakon i dwie 
łazienki.

Cena: 890.000

4 pokojowe - 130 m2 
Gajowice - ul.Jemiołowa Miesz-
kanie położone w odnow-
ionej kamienicy na 2 piętrze, 
składające się z 4 pokoi, kuchni 
oraz łazienki. Media miejskie. 
Lokal posiada dwa balkony. 
Mieszkanie do remontu.

Cena: 815.000

2 pokojowe- 62m2 
Rynek- ul.Tadeusza Kościuszki 
Mieszkanie po generalnym 
remoncie położone z 1 piętrze 
w kamiemicy. Na lokal składa 
się sypialnia, duży salon, kuch-
nia oraz łazienka. Ogrzewanie 
gazowe.

Cena: 499.000

2 pokojowe - 77m2 
Nadodrze- ul.Józefa 
Rostafińskiego Mieszkanie 
położone na wysokim par-
terze w odnowionej kamienicy, 
składające się z dwóch dużych 
pokoi, garderoby, łazienki oraz 
kuchni. Media miejskie. Lokal 
gotowy do zamieszkania.

Cena: 540.000

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH 
KLIENTÓW MIESZKAŃ I DOMÓW 

NA TERENIE WROCŁAWIA 
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WARSZAWA – Mokotów  664 757 366
StudIo MoKotÓW s.c. – oddział I, ul. Puławska 130

 wamm1@tecnocasa.pl

2 pokojowe - 31m2 
Mokotów - Ul. Bryły 2 po-
koje, oddzielna jasna kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój, 
piwnica oraz balkon pa-
ryski. Mieszkanie znajduję 
się na dziewištym piętrze w 
dziesięciopiętrowym bloku z lat 
70’tych. Mieszkanie w świetnej 
lokalizacji!     Cena: 340 000 zł

1 pokojowe - 35m2  
Mokotów - Ul. Bytnara 1 pokój 
z możliwością przerobienia na 
2, oddzielna kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój oraz piwnica. 
Mieszkanie znajduję się na cz-
wartym piętrze w czteropiętrowym 
budynku z cegły. Mieszkanie z 
dużym potencjałem w świetnej 
lokalizacji!           Cena: 389 000 zł

2 pokojowe - 36m2 
Mokotów - Ul. Żywnego 
Nieruchomość posiada oddzielną 
kuchnie, łazienke z WC, 
przedpokój, balkon oraz piwnica. 
Znajduję się na czwartym piętrze 
w dwunastopiętrowym budynku 
z lat 70-tych. Mieszkanie w ideal-
nym stanie z widokiem na zieleń.

Cena: 430000 zł

2 pokojowe - 38m2 
Mokotów - Ul. Racławicka/
Wiktorska Mieszkanie położone 
na drugim piętrze cztero 
piętrowego bloku z lat 50 tych. 
W skład mieszkania wchodzš: 
przedpokój, dwa osobne poko-
je, kuchnia z oknem, łazienka z 
wc i piwnica. Z obu okien widok 
na zieleń.       Cena: 580 000 zł

2 pokojowe - 63m2 
Mokotów - Ul. Goszczyńskiego. 
W skład mieszkania wchodzi 
Salon, kuchnia z jadalniš, sypialnia, 
łazienka z WC, przedpokój oraz 
piwnica. Mieszkanie w budynku 
z cegły, wykończone w wyso-
kim standardzie z widokiem na 
zieleń. Wszystkie instalację są po 
wymianie.                      

Cena: 740 000 zł

2 pokojowe - 101m2 
Mokotów - ul. Tyniecka. Miesz-
kanie o powierzchni 102m2, a 
w tym 3 pokoje, łazienka, WC, 
oddzielna kuchnia, przedpokój, 
pomiesznie gospodarcze, 
piwnica oraz taras z ogrodem. 
Nieruchomość znajduję się 
na parterze w dwupiętrowym 
budynku z 1948 roku z cegły.

Cena: 1 200 000 zł

2 pokojowe - 39m2 
Ursynów - ul. Pileckiego. 
Nieruchomość posiada salon 
z aneksem kuchennym, sypi-
alnie, łazienke z WC, przed-
pokój. Mieszkanie znajduję 
się na siódmym piętrze w 
ośmiopiętrowym budynku z 
2001 roku. Mieszkanie w bard-
zo dobrym stanie, nie wymaga 
remontu, w pełni wyposażone 
w dobrej jakości sprzęty.

Cena: 365 000 zł

2 pokojowe - 39m2 
Ursynów - ul. Pileckiego. 
Nieruchomość posiada powier-
zchnie 39m2, a w tym: Salon z 
aneksem kuchennym, sypial-
nia, łazienka z WC, przedpokój. 
Mieszkanie znajduję się na ós-
mym piętrze w ośmiopiętrowym 
budynku z 2001 roku. Zadbane 
mieszkanie, w świetnej lokali-
zacji!             Cena: 380 000 zł

3 pokojowe - 84m2  
Ursynów - Ul. Wańkowicza. 
Dwupoziomowe mieszkanie 
posiadajšce 3 pokoje z 
możliwością przerobienia na 
4, kuchnia z oknem, 2 łazienki, 
przedpokój, balkon.Mieszkanie 
znajduję się na trzecim piętrze 
w czteropiętrowym budynku z 
cegły. Mieszkanie w świetnej 
lokalizacji obok lasu Kaback-
iego!                 Cena: 840 000 zł
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WARSZAWA – Stary Mokotów  794.781.160
StudIo StArY MoKotÓW – oddział II, ul. Puławska 3

 wamm2@tecnocasa.pl

1 pokojowe  – 24m2 
Śródmieście Południowe - ul. 
Marszałkowska – duży pokój, 
hol, łazienka z WC. Dodat-
kowo: miejsce postojowe, 
komórka lokatorska i piwnica. 
IV piętro w odremontowanej 
kamienicy z windą. Stan do 
wejścia, świeżo po remoncie.

Cena: 420.000

2 pokojowe  – 46m2 
Dolny Mokotów – ul. 
Piaseczyńska – 2 pokoje, odd-
zielna kuchnia, łazienka, WC, 
duży balon, hol oraz piwnica. 
Wspaniały widok z IX piętra. 
Stan do remontu. 

Cena: 480.000

2 pokojowe  – 48m2 

Stary Mokotów – ul. Chocimska 
– 2 pokoje, oddzielna kuchnia, 
łazienka z WC, duży balkon 
i piwnica. Doskonała lokali-
zacja – 100m do Łazienek. 
Odremontowana elewacja oraz 
balkony. 

Cena: 495.000

2 pokojowe – 59m2 
Śródmieście Południowe – ul. 
Piękna – 2 pokoje, oddzielna 
kuchnia, łazienka z WC, hol, 
piwnica oraz balon. V piętro z 
windą, stan do remontu. Jasne 
mieszkanie z industrialnym 
widokiem. 

Cena: 860.000

2 pokojowe – 70m2 

Śródmieście Południowe – Plac 
Konstytucji – duży salon, sypi-
alnia, duża kuchnia, łazienka 
z WC, hol, piwnica i komórka 
lokatorska. Stan bardzo dobry. 
Jasne i ciche mieszkanie. 
Kamienica z nową windą.

Cena: 1.035.000

3 pokojowe –82m2 
Śródmieście Południowe – ul. 
Grottgera – duży salon, 2 
sypialnie, oddzielna kuchnia, 
łazienka z WC, hol, balkon. Do 
remontu. Kamienica z okresu 
międzywojennego po wymianie 
instalacji. 

Cena: 799.000

3 pokoje – 77m2 
Śródmieście Południowe – 
ul. Hoża – otwarta kuchnia, 
łazienka, hol, balkon. I piętro 
w zabytkowej kamienicy. 
Mieszkanie po generalnym 
remoncie. Genialna lokalizacja, 
I piętro i najwyższy standard 
wykończenia. Cena: 1.999.999

3 pokojowe – 83m2 
Stary Mokotów – Biały Kamień 
– ul. Chodkiewicza – salon 
z aneksem kuchennym z 
wyjściem na taras, 2 sypialnie, 
2 garderoby, 2 łazienki z WC. 
Dodatkowo taras, miejsce 
postojowe w garażu podziem-
nym. Nowe budownictwo, 
widok na zieleń.

5 pokoi - 93 m2 
Stary Mokotów – ul. Rejtana 
– dwa mieszkania, 6 pokoi, 2 
kuchnie, 2 łazienki, 2 bal-
kony francuskie. Możliwość 
połączenia. Pod wynajem, dla 
rodziny, dla firmy. 9 piętro z 10, 
piękny widok. Jasne i ciche.

Cena: 1.180.000
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RZESZÓW – Staromieście  792 248 888, 17.200.01.65
Staromieście - odział I, ul.Marszałkowska 15/u7

  rzms1@tecnocasa.pl

2-pokoje-31.30 m2  
Staromieście- ul.Sienkiewicza 
– mieszkanie z dwoma 
pokojami,kuchnią oraz 
łazienką, zlokalizowane na 
parterze w wysokim bloku. 
Stan techniczny dobry.Okol-
ica chętnie wybierana przez 
osoby szukające mieszkań 
do wynajęcia – okazja na 
inwestycję.        Cena: 235.000 

Kod AGeNCJI: rZMS1

2-pokoje-35.20 m2 
Staromieście – 
ul.Podchorążych – mieszkanie 
dwupokojowe z jasną kuchnią.
Zlokalizowane na 3 piętrze w 
bloku 4 piętrowym.Dobry stan 
techniczny nieruchomości. 
Ogrzewanie oraz ciepła woda z 
sieci miejskiej.W pobliżu dużo 
zieleni, ławki oraz park.

Cena: 259.000 

3-pokoje-47.00 m2 
Staromieście – ul. 
Marszałkowska- miesz-
kanie trzypokojowe,jasna 
kuchnia,łazienka oraz loggia. 
Usytuowane na 2 piętrze w 
bloku 4- piętrowym.Stan miesz-
kania : do remontu.Możliwa 
niewielka zmiana układu lokalu.
Funkcjonalne rozmieszczenie 
pomieszczeń. Cena : 300.000

3-pokoje-67.80 m2 
Baranówka-ul.Starzyńskiego- 
mieszkanie trzypokojowe 
usytuowane na parterze 
w wysokim bloku. Kuchnia 
jasna,odzielna dodatkowym 
autem jest balkon.Stan miesz-
kania do remontu. Osiedle z 
rozbudowaną infrastrukturą, 
wiele udogodnień: przedszkola, 
żłobki, basen, supermarkety.

Cena: 345.000

4-pokoje-100,19 m2  
Staromieście-ul. Lubelska- Trzy 
sypialnie, salon, kuchnia oraz 
dwie łazienki.Dużym atutem 
mieszkania jest 40 m2 tarasu 
o południowo-zachodniej 
ekspozycji.Blok zlokalizowany 
w cichej okolicy.Jeżeli szukasz 
przestrzeni w swoich „czterech 
kątach’’ i kameralnej zabudowy 
ta oferta jest dla Ciebie.

Cena: 800.000

Dom-działka – 316 m2-70ar 
Załężę-ul.Aflreda Potockiego- 
Przestronny dom dla dużej 
rodziny o powierzchni 316 
m2 na 70-arowej działce.
Posiadłość zlokalizowana w 
pobliżu lasu.Stan techniczny 
dobry. Oferta dla osób 
szukających spokoju i ciszy 
w mieście oraz pasjonatów 
ogrodnictwa.
Cena : Informacja w biurze

Dom-139,13m2 
Staromieście-ul.Sienkiewicza-
Dom z dwoma wyodrębnionymi 
lokalami ,garażem,piwnicami 
oraz lokalem usługowym w 
bryle budynku. Lokale miesz-
kalne w bardzo dobrym stanie 
technicznym.Nieruchomość zlo-
kalizowana w centrum osiedla 
z dostępem do wielu punktów 
handlowo – usługowych.
Cena: informacja w biurze

Poszukujemy dla naszych 
klinetów mieszkań oraz 

domów na terenie Rzeszowa 
oraz zapraszamy do kontaktu 
osoby zainteresowane zmianą 

nieruchomości. 
ul.Marszałkowska 15/U7 


