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4 pokojowe – 84 m2 
Kazimierz – ul. Starowiślna 
Nieruchomość składa się z 
czterech oddzielnych po-
koi, w pełni wyposażonego 
aneksu kuchennego z częścią 
wypoczynkową, dużej łazienki z 
WC i przestronnego przedpoko-
ju. Po remoncie, styl industri-
alny.            Cena: 1 560 000 zł

1 pokojowe – 35 m2  
Kazimierz – ul. Starowiślna 
Nieruchomość składa się z sa-
lonu z aneksem kuchennym, 
oddzielnej sypialni, przedpoko-
ju oraz łazienki z WC. Świeżo 
wyremontowane. Ogrzewanie 
miejskie. 

Cena: 482 000 zł

2 pokojowe – 48 m2 

Kazimierz – ul. Starowiślna – 
Mieszkanie w stanie deweloper-
skim. Nieruchomość składa się 
z pomieszczeń przeznaczonych 
na obszerny salon z aneksem 
kuchennym, sypialnie oraz 
łazienkę z WC. Przynależny 
balkon.           Cena: 649 000 zł

KRAKÓW – Kazimierz  512.110.804
studio Kazimierz – oddział i, ul. starowiślna 33 KOD AGeNCJi: KrMH1

 krmh1@tecnocasa.pl

  790.373.770
Agencja Nieruchomości Dębniki-Podwawelskie – Oddział iii, rynek Dębnicki 8/Lu2, 30-319 Kraków KOD AGeNCJi: KrMD3

KRAKÓW – Dębniki   krmd3@tecnocasa.pl

1 pokojowe – 42 m2 
Stare Dębniki – ul. Pułaskiego. 
Przestronny pokój, kuchnia, 
łazienka z WC oraz przedpokój. 
Mieszkanie usytuowane 
na parterze w kamienicy. 
Możliwość wydzielenia 
dodatkowego pokoju.

Cena: 519 000 zł

2 pokojowe – 68,4 m2 
Dębniki – ul. Harasymowicza 
Dwupoziomowe mieszkanie 
położone na drugim piętrze. 
Salon z wyjściem na balkon, 
duża, jasna kuchnia, łazienka 
z WC oraz przedpokój, u góry 
otwarta przestrzeń. 

Cena: 669 000 zł

5 pokojowe – 132 m2 
Stare Dębniki – ul. Kilińskiego 
Dom w zabudowie bliźniaczej 
z tarasem i ogrodem. Na par-
terze salon z jadalnią, kuchnią 
i łazienką z WC. Na piętrze 3 
sypialnie, 3 garderoby, łaz z WC 
i 2 schowki.

Cena: 2 350 000 zł

3 pokojowe – 65 m2 
Olsza – ul. Żwirki i Wigury  
Nowo wykończone mieszkanie. 
Dwie sypialnie, przestronny 
salon z wyjściem na balkon, 
oddzielna, jasna kuchnia z ok-
nem, przedpokój, łazienka ,WC, 
loggia oraz piwnica. 

Cena: 699 000 zł

1 pokojowe – 33,1 m2 
Olsza – ul. Ostatnia 
Jasne, ciche i ustawne miesz-
kanie z kuchnią.  Mieszkanie 
w wieżowcu z 2003 roku. 
Ekspozycja południowa. Do 
nieruchomości przynależy 
piwnica oraz balkon.

 Cena: 399 000 zł 

Dom wolnostojący – 181 m2 
Olsza – ul. Wysoka 
Nowoczesny dom  2013 roku. 
Budynek częściowo podpi-
wniczony. Nieruchomość jest 
położona na działce o wielkości 
5 ar, malowniczy ogród, altana i 
użytkowa wiata.

 Cena: 2 500 000 zł 

KRAKÓW – Olsza  730.929.199
Agencja Nieruchomości Olsza – Oddział V, ul. Miechowity 19c, 31-475 Kraków KOD AGeNCJi: KrMO1

 krmo1@tecnocasa.pl
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 600.638.099, 12.341.54.35
studio stare Miasto s.C. – oddział XiV, ul. Łobzowska 2, 31-140 Kraków KOD AGeNCJi: KrMM2

KRAKÓW – Stare Miasto  krmm2@tecnocasa.pl

4 pokojowe – 97 m2 
Stare Miasto – ul. Krowoderska  
Słoneczne mieszkanie z dużym 
tarasem, składa się z trzech 
sypialni oraz przestronnego 
salonu z aneksem kuchennym. 
Ogrzewanie gazowe.

Cena: 1 125 000 zł

1 pokojowe – 30 m2 
Stare Miasto – ul. Pawlikowskiego.  
Kawalerka z zacisznym ogrodem 
w zadbanej kamienicy z okresu 
międzywojennego, możliwość 
zmiany układu na sypialnię  
z osobną kuchnią.

Cena: 389.000 zł

2 pokojowe – 55,68 m2 
Krowodrza – ul. Chocimska – 
Nieruchomość znajdująca się 
na trzecim piętrze w budynku 
z lat 50. Mieszkanie składa się 
z przedpokoju, dwóch pokoi, 
osobnej dużej kuchni, łazienki z 
WC oraz balkonu. Do miesz-
kania przynależy piwnica.

CENA:  639.000

2 pokojowe – 51,5 m2 
Krowodrza – ul. Juliusza Lea 
– Nieruchomość położona 
na pierwszym piętrze w 
4-piętrowym bloku z lat 60. 
Mieszkanie posiada dwa bal-
kony oraz przynależną piwnicę. 
Ogrzewanie z sieci miejskiej.   

CENA:  599.000

2 pokojowe – 41 m2 
Krowodrza – ul. Urzędnicza – 
Mieszkanie znajdujące się na 
wysokim parterze. Nieruchomość 
składa się z dwóch pokoi, jasnej 
osobnej kuchni oraz łazienki z 
WC. Do mieszkania przynależy 
piwnica. Na zdjęciu przykładowa 
aranżacja.         CENA: 479.000

KRAKÓW – Nowa Wieś  518.596.415
Agencja Nieruchomości Nowa Wieś – Oddział XV, ul. Juliusza Lea 18/1A, 30-048 Kraków KOD AGeNCJi: KrMM3

 Krmm3@tecnocasa.pl

3 pokojowe – 66 m2 
Nowa Huta – os. Słoneczne. 
Nieruchomość zlokalizowana na 
drugim piętrze w trzypiętrowym 
bloku. W skład wchodzą: trzy 
samodzielne pokoje, osobna 
kuchnia, łazienki, WC oraz 
przedpokoju. Możliwość zmiany 
aranżacji na cztery pokoje.

Cena: 580 000 zł

2 pokojowe – 55 m2 
Nowa Huta – os. Kolorowe. 
Mieszkanie zlokalizowane 
na czwartym piętrze w 
czteropiętrowym bloku. Składa 
się z dwóch pokoi, kuchni z 
jadalnią, łazienki, WC, przed-
pokój oraz przynależnej pi-
wnicy. Nieruchomość posiada 
balkon i loggie.

Cena: 535 000 zł

2 pokojowe – 48 m2 
Nowa Huta – os. Szkolne. 
Mieszkanie zlokalizowane 
na czwartym piętrze w 
czteropiętrowym bloku. 
Nieruchomość składa się z 
dwóch pokoi, kuchni, łazienki 
z WC, przedpokój oraz 
przynależnej piwnicy. Możliwość 
zmiany układu na 3-pokojowe.

Cena: 399 000 zł

KRAKÓW – Nowa Huta  693.569.107
studio Nowa Huta 2 s.c. - Oddział XXViii, Os. stalowe 5 / al. solidarności, 31-920 Kraków KOD AGeNCJi: KrMG5

 krmg5@tecnocasa.pl 

3 pokojowe – 65 m2  
Stare Miasto – ul. Krowoderska.
Mieszkanie do remontu na  
pierwszym piętrze zadbanej  
kamienicy. Dwustronna ekspozycja 
oraz balkon, ogrzewanie gazowe.

Cena: 799 000 zł
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WARSzAWA - Stary Mokotów  794.781.160
studio stary Mokotów – oddział ii KOD AGeNCJi: WAMM2

 wamm2@tecnocasa.pl

1 pokojowe – 29m2 
Stary Mokotów – ul. Batorego. 
Duży pokój w kształcie litery 
L, kuchnia, łazienka z WC, 
balkon. XV piętro w budynku 
z trzema nowymi windami. 
Niepowtarzalny widok na 
panoramę Warszawy.

Cena: 415 000 zł

2 pokojowe  – 41m2 
Żoliborz – ul. Elbląska. 2 
pokoje, kuchnia, łazienka z 
WC. Wygodne mieszkanie 
na parterze, bisko sklepów, 
komunikacji, parku. Stan do 
remontu.

Cena: 435 000 zł

2 pokojowe  – 53m2 
Bemowo – ul. Sołtana. 2 po-
koje, kuchnia, łazienka z WC, 
balkon. III piętro z widokiem na 
zieleń. Usytuowane w bezpiec-
znej odległości od głośnych 
ulic. Remontowane nie dalej 
niż 2 lata temu. 

Cena: 490 000 zł

2 pokojowe  – 46m2 
Mokotów – ul. Belwederska – 
salon z aneksem kuchennym i 
balkonem, sypialnia, łazienka 
z WC. Właśnie zakończono 
generalny remont obejmujący 
wszystko. Ciche z widokiem na 
zieleń. 

Cena: 732 000 zł

3 pokojowe – 60m2 
Stary Mokotów – ul. Bo-
ryszewska. 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka z WC, balkon. 
Zadbany i odremontowany bu-
dynek z lat 60’ w sercu Starego 
Mokotowa, przy samym Parku 
Morskie Oko. Okazyjna cena.

Cena: 690 000 zł

3 pokojowe – 73,24m2 
Śródmieście Południowe – ul. 
Bagatela. 3 pokoje, łazienka, 
WC, hol, balkon. Jedna z 
najpiękniejszych kamienic 
w Warszawie. Wysokość 
pomieszczeń 320cm. Oferta 
dla konesera. IV piętro z windą.

Cena: 1 530 716 zł

4 pokojowe – 69,38m2 
Śródmieście Południowe – ul. 
Bagatela. 4 pokoje, łazienka 
z WC przedpokój. Lokal na 
parterze, w oficynie. Zabyt-
kowa kamienica. Wysokość 
pomieszczeń 330cm. Świeżo 
zrobiona elewacja. Ciekawa 
opcja pod gabinet, kancelarię 
lub podobną działalność.

Cena: 1 040 000 zł

3 pokojowe – 86,93m2 
Śródmieście Południowe – ul. 
Bagatela. 4 pokoje, łazienka, 
WC, hol, balkon. Jedna z 
najpiękniejszych kamienic 
w Warszawie. Wysokość 
pomieszczeń 320cm. Oferta 
dla konesera. IV piętro z windą.

Cena: 1 903 767 zł

6 pokojowe – 95,76m2 
Stary Mokotów – ul. Kwiatowa. 
6 pokoi, kuchnia, 2 łazienki, 
spiżarka. Budynek z nowymi 
windami. Aktualnie wynaj-
mowane na pokoje, gotowiec 
inwestycyjny. Genialna lokali-
zacja przy Kinie Iluzjon. Oka-
zyjna cena. Cena: 1 050 000 zł
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WRoCłAW - Krzyki  577.583.333
Krzyki – oddział i, Al. Gen. Józefa Hallera 29A/2u

 wrmk1@tecnocasa.pl

3 pokojowe - 57m2 
Powstańców Śląskich -  
ul. Kamienna. Mieszkanie 
inwestycyjne, trzy osobne po-
koje, kuchnia, łazienka, toaleta, 
przedpokój, balkon i piwnica. 

Cena: 569 000 zł

KOD AGeNCJi: WrMK1

Działka - 10 ar 
Wilczyn. Działka budow-
lana w małej, malowniczej 
miejscowości w pobliżu 
Oborników Śląskich. Możliwość 
zabudowy jednorodzinnej lub 
bliźniaczej.

Cena: 134 000 zł

Lokal na wynejm - 31,3  m2 
Powstańców Śląskich -  
ul. Powstańców Śląskich. Lokal 
w przyziemiu z toaletą. Idealny 
pod salon kosmetyczny, fry-
zjera, tatuażystę.  

Cena: 1 700 zł /msc.

4 pokojowe - 77,6 m2 
Borek - Al. Wiśniowa. Cztery 
pokoje, łazienka, toaleta, os-
obna jasna kuchnia, antresola, 
balkon piwnica.

Cena: 620 000 zł

Wolnostojący dom - 159,9 m2 

Wisznia Mała - ul. Polna. Do 
własnej aranżacji, stan surowy 
- zamknięty, powierzchnia 
działki 886 m2 

Cena: 590 000 zł

2 pokojowe -  45.45 m2 

Gajowice – ul. Wróbla 
Dwa pokoje, osobna kuchnia, 
możliwość zrobienia 3 pokoi. 

Cena: 419 000 zł

2 pokojowe -  53m2 
Borek - ul. Hallera 
Dwa pokoje, mieszkanie w ka-
mienicy, nowo wyremontowane 
pokoje, trzecie piętro. 

Cena: 430 000 zł

Powierzchnia biurowa 
na wynejem - 136,49 m2 

Borek - Plac Powstańców 
Śląskich. Na wynajem duża 
przestrzeń, świeżo po gener-
alnym remoncie, idealne pod 
biuro czy kancelarię. Wysoki 
parter.

Cena: 7 900 zł/ msc. 

Działka - 13 490 m2 
Tyniec Mały - ul. Boczna. 
Działka siedliskowa, w atrak-
cyjnej lokalizacji. Możliwość 
zabudowy jednorodzinnej na 
jej części.  

Cena: 1 500 000 zł
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WRoCłAW - Grabiszyn Gajowice  578.591.111
Grabiszyn Gajowice - Oddział ii, ul. Grabiszyńska 92A KOD AGeNCJi: WrMG1

 wrmg1@tecnocasa.pl

Dom-168 m2 
Kowale– ul. Wilgowa – Blisko 
170 metrowy dom z podpi-
wniczeniem oraz strychem. 
Dodatkowo na działce znajduje 
się budynek gospodarczy wraz 
z garażem.

Cena: 1 499 000 zł

2 pokojowe - 45m2 
Przedmieście Świdnickie – 
ul. Tęczowa – Nowoczesne 
dwustronne mieszkanie, 
wykończone w wysokim stan-
dardzie i gotowe do zamiesz-
kania. Mieszkanie znajduje się 
na parterze.

Cena: 560 000zł

2 pokojowe  - 49 m2 
Przedmieście Świdnickie – ul. 
Tęczowa – Nieruchomość w 
zielonej i bardzo spokojnej 
ulicy składającej się głównie 
z nowoczesnej zabudowy. 
Mieszkanie z 2008 roku, po 
generalnym remoncie kilka lat 
temu. Możliwy zakup garażu.

Cena: 595 000 zł

2 pokojowe – 43 m2 
Gajowice – ul. Mosiężna – 
Jasne, dwupokojowe miesz-
kanie z balkonem w bloku, na 
drugim piętrze. Mieszkanie 
gotowe do wprowadzenia. 
Dodatkowo można dokupić 
miejsce postojowe w garażu 
podziemnym

Cena: 486 000 zł

2 pokojowe - 68m2 
Gajowice – ul. Żelazna – 
Dwupokojowe mieszkanie w 
kamienicy, gotowe do zamiesz-
kania. Każdy z pokoi został 
przedzielony ścianką działową, 
która tworzy strefę sypialną 
oraz dzienną.

Cena: 439 000zł  

2 pokojowe –67 m2 
Przedmieścia Oławskie-  
ul. Chudoby – Duże miesz-
kanie w kamienicy. Znajduje się 
na 3 piętrze. Cała ulica składa 
się z odnowionych kamienic. 
Blisko centrum.

Cena: 435 000 zł

2 pokojowe  – 41 m2 
Grabiszyn – Ul. Stalowa – 
Mieszkanie znajduje się na 2 
piętrze 4 piętrowego bloku. 
Przeszło generalny remont po 
2012 roku – Wysoki standard! 
– Wszystkie media miejskie

Cena: 429 000 zł

3 pokojowe 54 m2 
Gajowice- ul. Lubuska – Duże, 
w pełni rozkładowe mieszkanie 
z balkonem, znajdujące się w 
bloku z windą. Wszystkie me-
dia są miejskie. Piękny widok 
z 9 piętra

Cena: 400 000 zł

2 pokojowe – 45m2 
Gajowice – ul. Skwierzyńska 
– Klimatyczne, wyremontow-
ane mieszkanie w zadbanej 
kamienicy, mieszczące się na 
ostatnim piętrze. Idealne dla 
pary lub pod inwestycję.

Cena 385 000 zł
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RZESZÓW - Staromieście  792.248.888, 17.200.01.65  
staromieście- Oddział i, ul. Marszałkowska 15/u7

 rzms1@tecnocasa.pl

1 pokojowe - 20 m2  
Staromieście - ul. Marszałkowska. 
Jasne mieszkanie na 2 piętrze w 
bloku 4 piętrowym z ekspozycją 
wschodnią. Świetna lokalizacja, 
parę minut pieszo od Galerii 
Rzeszów. Doskonała inwestycja 
pod wynajem. 

Cena: 220 000 zł

2 pokojowe - 43 m2  
Śródmieście - ul. Hetmańska . 
Mieszkanie położone na pier-
wszym piętrze, z jasną osobą 
kuchnią oraz loggią. Doskonała 
inwestycja pod wynajem. 
Nieruchomość bardzo blisko 
centrum.

Cena: 285 000 zł

3 pokojowe - 46.60 m2 
Staromieście – ul. Marszałkowska 
Mieszkanie o funkcjonalnym 
układzie, jasna kuchnia z oknem. 
Nieruchomość usytuowana na 
czwartym piętrze, dwustronna 
ekspozycja zapewnia dobre 
doświetlenie.

Cena: 315 000 zł

2 pokojowe - 46.43 m2 
Staromieście - ul. Husarska. 
Mieszkanie z balkonem. Stan 
bardzo dobry, wyposażone 
w klimatyzację. Przyjemna 
okolica, dużo zieleni – park w 
pobliżu. Mieszkanie przy cichej 
ulicy.

Cena: 350 000 zł

2 pokojowe – 52.42 m2  
Staromieście - ul. Zabłocie. 
Przestronne mieszkanie z 
balkonem, na 2 piętrze w 
bloku z 2009 r. Nieruchomość 
w dobrym stanie, gotowa do 
zamieszkania. Dodatkowo jest 
miejsce w garażu podziemnym.

Cena: 375 000 zł

2 pokojowe – 55.83 m2 
Staromieście – ul. Zabłocie 
Przestronne mieszkanie zloka-
lizowane na pierwszym piętrze 
bloku z windą, w bardzo do-
brym stanie. Spokojna okolica 
oraz przyjazne sąsiedztwo – 
młode rodziny z dziećmi.

Cena : 395 000 zł

KOD AGeNCJi: rZMs1

3 pokojowe – 64 m2 
Staromieście - ul. Kosynierów 
Mieszkanie na drugim piętrze, 
z dużą, jasną kuchnią oraz 
łazienką z osobną toaletą. 
Dwustronna ekspozycja 
zapewnia dobre doświetlenie. 
Mieszkanie blisko centrum.

Cena: 410 000 zł

Działka Inwestycyjna – 67 ar 
Lutoryż – Powiat rzeszowski 
Działka posiada korzystne 
usytuowanie, jest płaska, oraz 
położona przy drodze krajowej 
(Trasa Rzeszów – Krosno). 
Media znajdują się na po-
graniczu sąsiednich działek.

Cena : 1 350 000 zł

Dom wolnostojący z działką
3,02 ar  
Śródmieście – ul. Kasprowicza 
Dom o powierzchni 180 m2 z 
początku lat XX. Nieruchomość 
posiada 8 pokoi, składa się z 
piwnicy, parteru, piętra +1  oraz 
strychu. W pobliżu park, punkty 
usługowe. Kilka minut spacerem 
do rynku.          Cena: 870 000 zł


