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dzia³ka inwestycyjna / plot for investment

dzia³ka inwestycyjna / plot for investment

lokalizacja:
Centrum/ Limanowskiego
Atrakcyjna dzia³ka dla inwestora
przeznaczenie: budownictwo
wielorodzinne+us³ugi
powierzchnia dzia³ki : 0,01 ha
Plan zagospodarowania
przewidywana powierzchnia
:1850 PUM
cena: 3 300 000 z³
ROZLICZENIE
BEZGOTÓWKOWE !!!

location:
Center/Limanowskiego str
Attractive plot for investment
destination: apartments
plot's surface : 0,01 ha
Local Plan
surface of apartments :
1850 sqm
price: 3 300 000z³

lokalizacja: Scis³e Centrum
Atrakcyjna dzia³ka dla inwestora
w najlepszej lokalizacji w
Krakowie
przeznaczenie: budownictwo
wielorodzinne/hotel/biurowiec
powierzchnia dzia³ki :0,06 ha
WZ w trakcie realizacji
przewidywana powierzchnia
:1850 PUM
cena: 4 500 000z³

location: Center
Attractive plot for investment in
best place in Center of Cracow
destination:
apartments/office/hotel
plot's surface : 0,06 ha
WZ in progress
surface of apartments : 1850
sqm
price: 4 500 000z³

Kamienica / Mansion

dzia³ka inwestycyjna / plot for investment

lokalizacja: £anowa
Atrakcyjna dzia³ka dla inwestora
przeznaczenie: mieszkania
powierzchnia dzia³ki : 0,1 ha
WZ w trakcie realizacji
przewidywana powierzchnia
:1200 PUM
cena: 70 000tys/ar
umowa warunkowa mo¿liwa
Mo¿liwe rozliczenie w czêœci
bezgotówkowe !!!

location: £anowa
Attractive plot for investment
destination: apartments
plot's surface : 0,1 ha
WZ in progress
predictable surface of
apartments 1200 sqm
price: 70 000z³/ar
preliminary contract
Possible no cash transaction !

www.b12.pl
dodatkowych informacji na temat ofert udziela:
for more information call :
Piotr Stawiarski
kierownik dzia³u komercyjno-inwestycyjnego

602 150 716
Marek Kordylewski
kierownik d/s Klientów Kluczowych

602 150 138
GRUPA B12 Nieruchomoœci:
Biuro Nieruchomoœci “Ba³uckiego 12”
30-318 Kraków, ul. Ba³uckiego 12/9,
Biuro Nieruchomoœci „Sikorskiego 18”,
32-050 Skawina, ul. Sikorskiego 18
Biuro Nieruchomoœci “Rynek Górny 12”
32-020 Wieliczka, Rynek Górny 12,

GRUPA

lokalizacja:Wieliczka Rynek
Atrakcyjna kamienica w samym
centrum Wieliczki
przeznaczenie:
biurowiec+lokale us³ugowe
powierzchnia dzia³ki : 0,06 ha
PU: 263 mkw+poddasze
w³asny parking !
cena: 1 100 000 z³

location: Center of Wieliczka
Attractivebuilding for
investment
destination: office
building+shops
plot's surface : 0,06 ha
surface : 263 sqm+ underroof
incl. parking !
price:1

100 000 z³

Kamienica / Mansion

lokalizacja:
Scis³e centrum Krakowa !
Atrakcyjna pusta kamienica dla
inwestora. Najbardziej
uczêszczana lokalizacja.
przeznaczenie:
apartamenty/biura/hotel
powierzchnia: 2 700 mkw
wydane prawomocne
pozwolenie na przebudowê
cena :8 000 000 z³ (zakup
spó³ki)

B12

NIERUCHOMOŒCI

location: Center of Cracow
Attractive house for luxury
apartments/office/hotels
The most popular loation in
center
surface: 2 700
Building permition !!!
price: 8 000 000 z³

infolinia:
tel. (012) 267-41-06, tel.kom. 0602 150-756
www.b12.pl, e-mail: biuro@b12.pl
Licencje numer: 3332, 5804, 7609, Cz³onek
MSPON
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dzia³ka inwestycyjna / plot for investment

Lokal pod wynajem /For Rent

lokalizacja:Œcis³e centrum
Atrakcyjny lokal pod
restauracje/pub z ogródkiem
powierzchnia 250 mkw +200
mkw ogródek
cena: do uzgodnienia
umowa na trzy lata

lokalizacja:
Dêbniki/Twardowskiego
Atrakcyjna dzia³ka dla inwestora
przeznaczenie:
apartamentowiec
powierzchnia dzia³ki :0,04 ha
WZ w trakcie realizacji
przewidywana powierzchnia
:450 PUM
cena: 720 000z³
Mo¿liwe rozliczenie
bezgotówkowe w czêœci !!!

location:
Center
Attractive offer for rent for
restaurant/pub
surface :250 sqm+200 sqm
garden
call for price
3 year of renting

location:
Dêbniki/Twardowskiego
Attractive plot for investment
destination: apartments
plot's surface : 0,04 ha
WZ in progress
surface of apartments : 450 sqm
price: 720 000z³

dzia³ka komercyjna /Commercial plot

dzia³ka inwestycyjna / plot for investment
lokalizacja:Niepo³omice
Atrakcyjna dzia³ka komercyjna
przy drodze g³ównej
przeznaczenie: komercia
magazynowe/produkcyjne
powierzchnia dzia³ki : 0,60 ha
cena: 790 000 z³
lokalizacja:
Swoszowice/Hoborskiego
Atrakcyjna dzia³ka dla inwestora
przeznaczenie: domy
powierzchnia dzia³ki : 1,2 ha
WZ w trakcie realizacji
przewidywana iloœæ : 15 domów
cena: 18 000 tys/ar
umowa warunkowa mo¿liwa
Mo¿liwe rozliczenie w czêœci
bezgotówkowe !!!

location:
Swoszowice/Hoborskiego
Attractive plot for investment
destination: houses
plot's surface :1,2 ha
WZ in progress
predictable quantity : 15 houses
price: 18 000z³/ar
preliminary contract
Possible no cash transaction !

www.b12.pl
dodatkowych informacji na temat ofert udziela:
for more information call :
Piotr Stawiarski
kierownik dzia³u komercyjno-inwestycyjnego

602 150 716
Marek Kordylewski
kierownik d/s Klientów Kluczowych

602 150 138
GRUPA B12 Nieruchomoœci:
Biuro Nieruchomoœci “Ba³uckiego 12”
30-318 Kraków, ul. Ba³uckiego 12/9,
Biuro Nieruchomoœci „Sikorskiego 18”,
32-050 Skawina, ul. Sikorskiego 18
Biuro Nieruchomoœci “Rynek Górny 12”
32-020 Wieliczka, Rynek Górny 12,

GRUPA

location: Niepo³omice
Attractive commercial plot
destination: commercial
plot's surface : 0,60 ha
price:790 000 z³

Dzia³ka inwestycyjna/Plot for investment

lokalizacja:
Jerzmanowskiego
Atrakcyjna dzia³ka dla Inwestora
w bezpoœrednim s¹siedztwie
parku
przeznaczenie: mieszkania
pow. 0,64 ha
PUM:3 500 mkw
cena :650 z³/PUM
Mo¿liwe zwiêkszenie area³u do
1,3 ha
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location: Jerzmanowskiego
Attractive plot near green area
surface of plot: 0,64 ha
PUM: 3 500 sqm
Price: 650 z³/sqm of PUM
Possibility to buy 1,3 ha of total
surface

infolinia:
tel. (012) 267-41-06, tel.kom. 0602 150-756
www.b12.pl, e-mail: biuro@b12.pl
Licencje numer: 3332, 5804, 7609, Cz³onek
MSPON

