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Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę nabycia mieszkań przeznaczonych na wynajem w należącym
do naszej Spółki, remontowanym obecnie budynku przy ul. Racławickiej 50 w Krakowie. Przedstawiamy zatem
ofertę nabycia ostatnich 5 lokali mieszkalnych, które tworzą w sumie 10 oddzielnych jednostek najmu.

Oferowane mieszkania przyniosą Nabywcom zwrot z najmu na oczekiwanym, wysokim jak na Kraków poziomie
6,0%-7,0% w skali roku!

Koszt jednostki mieszkalnej w stanie deweloperskim zaczyna się od ok. 203 tys. zł. Mieszkania będą sprzedawane
wraz z wykończeniem i kompletnym wyposażeniem, dzięki czemu będą gotowe do wynajmu. Zakończenie prac
remontowych i rozpoczęcie najmu planowane jest na czerwiec 2020 roku.

Z pozdrowieniami

W imieniu zarządu Mzuri CFI 6

Artur Kaźmierczak
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 Kamienica znajduje się w dzielnicy Krowodrza, w odległości ok. 2,5 km od ścisłego centrum miasta. Jest to dzielnica

popularna wśród najemców. Posiada dobrze rozbudowaną komunikację miejską, w tym dworzec PKP Kraków Łobzów,

z którego można dojechać do Kraków Bussines Park w Zabierzowie.

 Okolica posiada pełną infrastrukturę, w tym rekreacyjno-rozrywkową. W rejonie tym znajduje się kilka wyższych uczelni.

Jest sporo terenów zielonych wraz z licznymi ścieżkami rowerowymi.

LOKALIZACJA I OTOCZENIE BUDYNKU
Kraków, ul. Racławicka 50
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 Przystanek autobusowy przy al. Kijowskiej (3 min. pieszo) i przy ul. Wrocławskiej (5 min. pieszo)

 Dworzec PKP Kraków Łobzów (650 m) – z tego dworca bezpośrednio dojedziemy do Kraków Bussines Park w Zabierzowie
– 15 min

 Dogodny dojazd do Wyższych Uczelni: Politechnika (4 przystanki autobusowe), AGH (4 przystanki autobusowe),
Uniwersytet Pedagogiczny (17 min pieszo)

 Ścieżki rowerowe

 Centrum Starego Miasta (2,5 km)

 Centrum handlowe – Galeria Krakowska (5 przystanków autobusowych)

LOKALIZACJA I OTOCZENIE BUDYNKU
Kraków, ul. Racławicka 50

Akademia Górniczo Hutnicza Park KrakowskiDworzec PKP
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 Istniejąca kamienica została nadbudowywania o dwie kondygnacje, jej powierzchnia użytkowa wynosić obecnie
510,32 m2 (w tym poddasze i piwnica). Obecnie budynek składa się z pięciu kondygnacji naziemnych i jednej
podziemnej. W budynku będzie się mieścić 27 jednostek najmu. Kamienica zlokalizowana jest na działce nr 47
(pełna własność) o powierzchni 222 m2, obręb 46.

 Budynek zbudowany jest z pełnej czerwonej cegły ceramicznej i obecnie poddawany jest generalnemu
remontowi i nadbudowie.

 Nieruchomość znajduje się w otoczeniu zabudowy wielorodzinnej i użytkowej.

BUDYNEK I DZIAŁKA
Kraków, ul. Racławicka 50
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DOCELOWY WYGLĄD BUDYNKU 
Kraków, ul. Racławicka 50

Liczba kondygnacji 
z piwnicą i poddaszem

Powierzchnia działki

Docelowa powierzchnia 
użytkowa

Technologia budowy

6

222 m2

510 m2

cegła

Podstawowe informacje



8MZURI CFI 6

Podstawowe informacje

 Technologia budowy cegła

 Liczba kondygnacji
z piwnicą i poddaszem 6

 Powierzchnia działki 222 m2

 Docelowa powierzchnia 
użytkowa 510 m2

Stan przed remontem

 Ocieplenie brak

 Woda i kanalizacja przyłącze do zmiany

 CWU i CO było – do modernizacji   

 Prąd przyłącze do zmiany

 Instalacje wewnętrzne do wymiany

 Stropy i konstrukcja stan dobry

 Dach do wymiany

 Stolarka (drzwi i okna) do wymiany

Docelowy standard budynku

 Remont i ocieplenie elewacji

 Budowa nowego węzła cieplnego; nowe 
wszystkie instalacje wewnętrzne

 Położenie nowego dachu

 Wymiana wszystkich okien i drzwi

 Nowe przewody wentylacyjne i izolacja 
przeciwwilgociowa

 Podbicie fundamentów

 Nadbudowa dwóch pięter

Stan wyjściowy Stan docelowy

REMONT I WYPOSAŻENIE
Standard wykończenia mieszkań
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REMONT I WYPOSAŻENIE
Standard wykończenia mieszkań

 We wszystkich sprzedawanych obecnie lokalach zostaną wykonane następujące prace:

Branża 
budowlana

• Nowe tynki, położenie gładzi

• Malowanie

• Nowe posadzki w łazienkach

• Postawienie nowych ścian murowanych i G-K wydzielających pomieszczenia + nowe stropy

• Położenie glazury i paneli drewnianych

Wod-kan
• Wyprowadzenie przyłączy (w tym dla pralki)

• Wykonanie instalacji oraz montaż kabiny prysznicowej, toalety, umywalki, zlewozmywaka

Elektryka • Nowa instalacja elektryczna (tablice, przewody, łączniki, gniazda)

CO • Montaż nowych grzejników

Wentylacja • Nowe piony wentylacyjne w całym budynku 

Umeblowanie
• Meble w kuchni i w pokoju (wersalka, komoda, szafka, stolik, krzesło) 

• Oświetlenie i dodatki

Wyposażenie AGD
• Kuchenka elektryczna, okap z wyciągiem

• Lodówka oraz pralka
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OGÓLNY HARMONOGRAM INWESTYCJI
Kraków, ul. Racławicka 50

Wrzesień 2018 Rozpoczęcie prac remontowych

Marzec 2020 Zakończenie realizacji głównego remontu, rozpoczęcie meblowania lokali

Maj-czerwiec 2020 Zakończenie prac wykończeniowych i wyposażania lokali

Czerwiec 2020 Rozpoczęcie poszukiwania najemców
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ZDJĘCIA REMONTU
Kraków, ul. Racławicka 50

 Niestety ze względu na trwający
remont nie możemy pokazać Państwu
zdjęć gotowego budynku

 Dotychczas wykonaliśmy już
podniesienie o dodatkowe elewacje,
wykonaliśmy ocieplenie i tynki,
ukończyliśmy instalacje elektryczne
i sanitarne, elewacje, postawiliśmy
ściany działowe w lokalach

 Obecnie trwają prace wykończeniowe
w częściach wspólnych i wykończenie
poszczególnych lokali
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DOCELOWY WYGLĄD MIESZKAŃ
Kraków, ul. Racławicka 50
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DOCELOWY WYGLĄD MIESZKAŃ
Kraków, ul. Racławicka 50
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 Jeżeli ciekawi Państwa jak wyglądać będą wykończone mieszkania, zapraszamy do obejrzenia poniższego
filmu. Jest to nagranie wykonane na potrzeby wynajęcia mieszkań w budynku w Lublinie przy ul.
Narutowicza 56C, którą wyremontowała spółka Mzuri CFI 4 w tym roku. W remontowanym obecnie
budynku na ul. Racławickiej zastosujemy podobny standard wykończenia mieszkań i części wspólnych.

 Zachęcamy także do obejrzenia spaceru 3D po inwestycji w Lublinie, który pokazuje układ i
funkcjonalność mieszkań o podobnych metrażach i rozkładach.

WYKOŃCZENIE MIESZKAŃ

https://www.youtube.com/watch?v=jF40Lk2J2aY&t=1s
https://wnetrza3d.pl/realizacje/mzuri/narutowicza-lublin-2932/
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ
Informacje wstępne

 W związku z ograniczeniami prawnymi dotyczącymi wydzielania samodzielnych lokali o małej powierzchni,
zmuszeni jesteśmy zaoferować tzw. „2-paki” oraz „3-paki”, co oznacza, iż formalnie jedna samodzielna
nieruchomość będzie składać się z dwóch lub trzech kawalerek (jednostek najmu), które mogą być
wynajmowane oddzielnie (posiadają własne wejście, łazienkę, aneks kuchenny).

 Oferujemy Państwu do nabycia 4 lokale mieszkalne, które tworzą w sumie 6 oddzielnych jednostek najmu:

 Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo bardziej szczegółowe informacje o poszczególnych mieszkaniach
i ich rzuty. Powierzchnie lokali oraz układ łazienek pokazane na kolejnych stronach mogą ulec nieznacznej
zmianie w wyniku prac budowlanych i wykończeniowych*.

 Ceny mieszkań zostały ustalone na takim poziomie, by uzyskać dany poziom zwrotu na inwestycji przy
oczekiwanych czynszach najmu netto. Należy podkreślić, że posłużono się przy tym obecnymi, rynkowymi
czynszami najmu w Krakowie**, nie uwzględniając ewentualnego wzrostu czynszów w okresie do rozpoczęcia
najmu (w ciągu ostatnich 12 miesięcy czynsze najmu w Krakowie wzrosły o 3,9%***)

*   Ewentualna zmiana powierzchni nie będzie stanowić podstawy do zmiany ceny mieszkania.

** W oparciu o doświadczenie Mzuri Sp. z o.o., która zarządza ponad 650 mieszkaniami na wynajem w 
Krakowie

*** Źródło: Raport AMRON-SARFIN za 3. kwartał 2018 roku, w oparciu o dane Mzuri Sp. z o.o.
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Numer 
mieszkania

Pow.
[m2]

Cena lokalu* [zł]

1

1 14,76

292 110

1A 12,58

2

2 15,39

291 690

2A 12,39

3

3 19,09

355 585

3A 18,34

*   Zawiera cenę lokalu z VAT, bez kosztów wykończenia i kompletnego wyposażenia, kosztów notarialnych i opłat związanych z zarządzaniem 
najmem. Szczegółowe dane dotyczące związane z dodatkowymi opłatami znajdują się na kolejnych stronach.

OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ – RZUT PARTERU

2

2A

1A

3

3A

1

Rezerwacja

Rezerwacja

Rezerwacja
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ – RZUT 1. PIĘTRA

6A

4

*   Zawiera cenę lokalu z VAT, bez kosztów wykończenia i kompletnego wyposażenia, kosztów notarialnych i opłat związanych z zarządzaniem 
najmem. Szczegółowe dane dotyczące związane z dodatkowymi opłatami znajdują się na kolejnych stronach.

Numer 
mieszkania

Pow.
[m2]

Cena lokalu* [zł]

4

4 14,74

397 498

4A 12,07

5

5 12,21

392 336

5A 23,20

6

6 19,31

378 001

6A 18,53 4A

6

5A

5Rezerwacja

Rezerwacja

Rezerwacja
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ – RZUT 2. PIĘTRA

Numer 
mieszkania

Pow.
[m2]

Cena lokalu* [zł]

7

7 16,30

339 880

7A 13,00

8

8 12,90

399 141

8A 24,15

9

9 19,27

461 598

9A 19,64

*   Zawiera cenę lokalu z VAT, bez kosztów wykończenia i kompletnego wyposażenia, kosztów notarialnych i opłat związanych z zarządzaniem 
najmem. Szczegółowe dane dotyczące związane z dodatkowymi opłatami znajdują się na kolejnych stronach.

9A

7

7A

9

8A

8Rezerwacja
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ – RZUT 3. PIĘTRA

Numer 
mieszkania

Piętro
Pow.
[m2]

Cena 
lokalu* 

[zł]

10

10 III 12,07

608 36210A III 16,50

10B
Piętro 
wyżej

11

11 III 31,18

669 99511A
Piętro 
wyżej

11B
Piętro 
wyżej

12

12 III 14,73

428 457
12A

Piętro 
wyżej

13

13 III 14,52

445 114
13A

Piętro 
wyżej

11

Na piętrach 3 i 4 (poddasze) wszystkie mieszkania są dwupoziomowe 

*   Zawiera cenę lokalu z VAT, bez kosztów wykończenia i kompletnego wyposażenia, kosztów notarialnych i opłat związanych z zarządzaniem 
najmem. Szczegółowe dane dotyczące związane z dodatkowymi opłatami znajdują się na kolejnych stronach.

12

13

10A

Niedostępne

10
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ – RZUT PODDASZA

Numer 
mieszkania

Piętro
Pow.
[m2]

Cena 
lokalu* 

[zł]

10

10
Piętro 
niżej

608 36210A
Piętro 
niżej

10B IV 28,30

11

11
Piętro 
niżej

669 99511A IV 24,27

11B IV 21,81

12
12

Piętro 
niżej

428 457
12A IV 15,49

13
13

Piętro 
niżej

445 113
13A IV 17,11

13A

10B

*   Zawiera cenę lokalu z VAT, bez kosztów wykończenia i kompletnego wyposażenia, kosztów notarialnych i opłat związanych z zarządzaniem 
najmem. Szczegółowe dane dotyczące związane z dodatkowymi opłatami znajdują się na kolejnych stronach.

Na piętrach 3 i 4 (poddasze) wszystkie mieszkania są dwupoziomowe 

11A

11B12A

Niedostępne
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DANE FINANSOWE
Mieszkania na parterze

Numer 
mieszkania

Cena za lokal „do 
wykończenia” z VAT 
na akcie notarialnym  

[zł]

Cena 
wyposażenia

i wykończenia 
z VAT*  [zł]

Opłata za przejęcie 
mieszkania w zarządzanie 
przez Mzuri oraz trzy lata 

zarządzania najmem

Całkowita 
inwestycja [zł]

E = B + C + D

Szacowany 
czynsz najmu 

netto
[zł/mies.]

Oczekiwany 
roczny 

przychód 
z najmu** [zł]

Oczekiwany 
roczny zwrot

z 
inwestycji***

A B C D E F G H

1
1

292 110    71 856 7 218 371 185    
1 320    

30 840    8,3%
1A 1 250    

2
2

291 690    71 753 7 218    370 661    
1 320    

30 840    8,3%
2A 1 250    

3
3

355 585    99 205 8 259    463 048    
1 500    

36 000    7,8%
3A 1 500    

*     Przedmiot oddzielnej umowy z Mzuri Investments, zawiera koszt wyposażenia, wykończenia oraz wynagrodzenie dla Mzuri Investments. Oczekujemy obecnie 
na ostateczną wycenę wykończenia, wobec czego finalna wartość tej pozycji może nieznacznie ulec zmianie przy zachowaniu całkowitej wartości inwestycji
**   Liczone po odjęciu prowizji za zarządzanie najmem (uwzględnia pustostan odzwierciedlający rzeczywisty, średni poziom pustostanu w Krakowie)
*** Roczny zwrot wyliczany jako: (miesięczny czynsz netto x 11,28 miesięcy)/ (łączna inwestycja)

Zamieszczone w niniejszej prezentacji szacunki przychodów z najmu oraz rentowności inwestycji stanowią wyłącznie odzwierciedlenie oceny sytuacji rynkowej
w momencie opracowania niniejszego dokumentu i nie stanowią gwarancji ani zobowiązania Mzuri CFI 6 Sp. z o.o., Mzuri Sp. z o.o. ani Mzuri Investments
Sp. z o.o. Nabywca podejmując decyzję o inwestycji w mieszkanie na wynajem podejmuje ryzyko gospodarcze.

Rezerwacja

Rezerwacja

Rezerwacja

Rezerwacja
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Rezerwacja

DANE FINANSOWE
Mieszkania na 1. piętrze

Numer 
mieszkania

Cena za lokal „do 
wykończenia” z VAT 
na akcie notarialnym  

[zł]

Cena 
wyposażenia

i wykończenia 
z VAT*  [zł]

Opłata za przejęcie 
mieszkania w zarządzanie 
przez Mzuri oraz trzy lata 

zarządzania najmem

Całkowita 
inwestycja [zł]

E = B + C + D

Szacowany 
czynsz najmu 

netto
[zł/mies.]

Oczekiwany 
roczny 

przychód 
z najmu** [zł]

Oczekiwany 
roczny zwrot

z 
inwestycji***

A B C D E F G H

4
4

341 257    51 241 5 000 397 498    
1 230    

24 844    6,3%
4A 1 250    

5
5

392 336 93 398    7 823    493 557    
1 570    

33 840    7,5%
5A 1 250    

6
6

378 001    98 124    8 259    484 384    
1 500    

36 000    7,4%
6A 1 500    

*     Przedmiot oddzielnej umowy z Mzuri Investments, zawiera koszt wyposażenia, wykończenia oraz wynagrodzenie dla Mzuri Investments. Oczekujemy obecnie 
na ostateczną wycenę wykończenia, wobec czego finalna wartość tej pozycji może nieznacznie ulec zmianie przy zachowaniu całkowitej wartości inwestycji
**   Liczone po odjęciu prowizji za zarządzanie najmem (uwzględnia pustostan odzwierciedlający rzeczywisty, średni poziom pustostanu w Krakowie)
*** Roczny zwrot wyliczany jako: (miesięczny czynsz netto x 11,28 miesięcy)/ (łączna inwestycja)

Zamieszczone w niniejszej prezentacji szacunki przychodów z najmu oraz rentowności inwestycji stanowią wyłącznie odzwierciedlenie oceny sytuacji rynkowej
w momencie opracowania niniejszego dokumentu i nie stanowią gwarancji ani zobowiązania Mzuri CFI 6 Sp. z o.o., Mzuri Sp. z o.o. ani Mzuri Investments
Sp. z o.o. Nabywca podejmując decyzję o inwestycji w mieszkanie na wynajem podejmuje ryzyko gospodarcze.

RezerwacjaRezerwacja

Rezerwacja

Rezerwacja
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DANE FINANSOWE
Mieszkania na 2. piętrze

Numer 
mieszkania

Cena za lokal „do 
wykończenia” z VAT 
na akcie notarialnym  

[zł]

Cena 
wyposażenia

i wykończenia 
z VAT*  [zł]

Opłata za przejęcie 
mieszkania w zarządzanie 
przez Mzuri oraz trzy lata 

zarządzania najmem

Całkowita 
inwestycja [zł]

E = B + C + D

Szacowany 
czynsz najmu 

netto
[zł/mies.]

Oczekiwany 
roczny 

przychód 
z najmu** [zł]

Oczekiwany 
roczny zwrot

z 
inwestycji***

A B C D E F G H

7
7

339 880    75 679    7 436    422 995    
1 420    

31 920    7,5%
7A 1 240    

8
8

399 141    96 084    7 775    503 000    
1 560    

33 600    6,7%
8A 1 240    

9
9

461 598 99 853    8 549    570 000    
1 560    

37 444    6,6%
9A 1 560    

*     Przedmiot oddzielnej umowy z Mzuri Investments, zawiera koszt wyposażenia, wykończenia oraz wynagrodzenie dla Mzuri Investments. Oczekujemy obecnie 
na ostateczną wycenę wykończenia, wobec czego finalna wartość tej pozycji może nieznacznie ulec zmianie przy zachowaniu całkowitej wartości inwestycji
**   Liczone po odjęciu prowizji za zarządzanie najmem (uwzględnia pustostan odzwierciedlający rzeczywisty, średni poziom pustostanu w Krakowie)
*** Roczny zwrot wyliczany jako: (miesięczny czynsz netto x 11,28 miesięcy)/ (łączna inwestycja)

Zamieszczone w niniejszej prezentacji szacunki przychodów z najmu oraz rentowności inwestycji stanowią wyłącznie odzwierciedlenie oceny sytuacji rynkowej
w momencie opracowania niniejszego dokumentu i nie stanowią gwarancji ani zobowiązania Mzuri CFI 6 Sp. z o.o., Mzuri Sp. z o.o. ani Mzuri Investments
Sp. z o.o. Nabywca podejmując decyzję o inwestycji w mieszkanie na wynajem podejmuje ryzyko gospodarcze.

Rezerwacja
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DANE FINANSOWE
Mieszkania na 3 i 4 piętrze

Numer 
mieszkania

Cena za lokal „do 
wykończenia” z VAT 
na akcie notarialnym  

[zł]

Cena 
wyposażenia

i wykończenia 
z VAT*  [zł]

Opłata za przejęcie 
mieszkania w zarządzanie 
przez Mzuri oraz trzy lata 

zarządzania najmem

Całkowita 
inwestycja [zł]

E = B + C + D

Szacowany 
czynsz najmu 

netto
[zł/mies.]

Oczekiwany 
roczny 

przychód 
z najmu** [zł]

Oczekiwany 
roczny zwrot

z 
inwestycji***

A B C D E F G H

10

10

608 362 99 948 11 590 719 900    

1 290    

50 040    7,0%10A 1 450    

10B 1 430

11

11

669 995    117 130 12 775 799 900    

1 890    

55 920    7,0%11A 1 450    

11B 1 320    

12
12

428 457    88 180    7 726    524 102
1 350    

33 360    6,0%
12A 1 430    

13
13

445 113 87 354    7 533    540 000
1 460    

32 400    6,0%
13A 1 240    

*     Przedmiot oddzielnej umowy z Mzuri Investments, zawiera koszt wyposażenia, wykończenia oraz wynagrodzenie dla Mzuri Investments. Oczekujemy obecnie 
na ostateczną wycenę wykończenia, wobec czego finalna wartość tej pozycji może nieznacznie ulec zmianie przy zachowaniu całkowitej wartości inwestycji
**   Liczone po odjęciu prowizji za zarządzanie najmem (uwzględnia pustostan odzwierciedlający rzeczywisty, średni poziom pustostanu w Krakowie)
*** Roczny zwrot wyliczany jako: (miesięczny czynsz netto x 11,28 miesięcy)/ (łączna inwestycja)

Zamieszczone w niniejszej prezentacji szacunki przychodów z najmu oraz rentowności inwestycji stanowią wyłącznie odzwierciedlenie oceny sytuacji rynkowej
w momencie opracowania niniejszego dokumentu i nie stanowią gwarancji ani zobowiązania Mzuri CFI 6 Sp. z o.o., Mzuri Sp. z o.o. ani Mzuri Investments
Sp. z o.o. Nabywca podejmując decyzję o inwestycji w mieszkanie na wynajem podejmuje ryzyko gospodarcze.

Niedostępny
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PORÓWNANIE OFERT MIESZKAŃ W SĄSIEDZTWIE
 Oferowane przez nas mieszkania to gotowy produkt inwestycyjny przeznaczony na wynajem, dlatego porównując naszą ofertę z ofertami

deweloperów sprzedających mieszkania w okolicy, należy:

 wziąć pod uwagę lokale podobnego typu (w naszym przypadku są to dwupokojowe mieszkania do porównania z 2-pakami)

 porównać roczny przychód z najmu, jaki możliwy jest do uzyskania po wynajęciu lokali, a co za tym idzie – roczną stopę zwrotu 
z inwestycji w najem

Poniżej znajduje się porównanie zwrotów z najmu z inwestycji na ul. Racławickiej oraz inwestycji w okolicy:

• Celem zapewnienia porównywalności cenę lokalu powiększono o koszty transakcyjne, koszty wykończenia, wyposażenia i umeblowania lokalu oraz 
opłatę za przejęcie mieszkania w zarządzanie przez Mzuri (1000 zł za jednostkę najmu).

** Roczny zwrot wyliczany jako: (miesięczny czynsz netto x 11,28 miesięcy x 89% uwzględniające opłatę Mzuri za zarządzanie najmem) / całkowita 
inwestycja

Inwestycja
Deweloper

Liczba pokoi
Całkowita inwestycja* 

[zł]
Szacowany czynsz 

najmu netto [zł/mies.]
Oczekiwany roczny 

przychód z najmu [zł]
Oczekiwany roczny 

zwrot z inwestycji**
Nowa 5 Dzielnica ul. Wrocławska 
/Racławicka m A2.102
Centrum Nowoczesnych Technologii

2 420 558    1 900    19 033    4,6%

Racławicka 50 m 2 Dwie niezależne 
kawalerki

442 661    2 570    30 840    6,8%

Ul. Wrocławska 87 M41
ul. Wrocławska KT Development 2 454 848    1 900    19 033    4,2%

Nowa 5 Dzielnica, ul. 
Wrocławska/Racławicka m B1.24
Centrum Nowoczesnych Technologii

2 475 044    1 900    19 033    4,1%

Racławicka 50 m 13 Dwie niezależne 
kawalerki

534 546 2 760 33 120    6,1%

Ul. Mazowiecka 72
Geo Grupa Deweloperska 2 624 545    1 900    19 033    3,1%

Analiza zwrotów uzyskiwanych z lokali podobnego typu wskazuje, że inwestycja w najem mieszkań na ul. Racławickiej 50
przyniesie w porównaniu do konkurencyjnych ofert zwrot wyższy o około 2-5 pp!
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Komentarz o stanie prawnym

• Numer Księgi Wieczystej budynku: KR1P/00061470/5

• Dla wszystkich lokali mieszkalnych (dla 2-paków) po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia 
na użytkowanie, Mzuri CFI 6 wystąpi o zaświadczenia o samodzielności lokali. W momencie 
podpisania umów sprzedaży do sądu wysłany zostanie wniosek o utworzenie ksiąg wieczystych 
dla każdego lokalu mieszkalnego. 

• Sprzedawane lokale są wolne od obciążeń (zadłużenia, zameldowanych lokatorów etc.). Wolne 
od obciążeń są też wszystkie inne części budynku (brak hipoteki). Żadnych zobowiązań tego typu 
nie zaciągnie też Wspólnota Mieszkaniowa, która powstanie po sprzedaży pierwszego lokalu – co 
najmniej tak długo, jak Mzuri CFI 6 będzie miało w niej większość.

• Właścicielem gruntu i posadowionego na nim budynku jest Mzuri CFI 6.

OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ
Stan prawny
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WARUNKI TRANSAKCJI
W celu zawarcia transakcji wymagana jest akceptacja przez Nabywcę poniższych warunków

Zakup 2-paków i 3-paka 
na jedną księgę wieczystą

• W przypadku 2-paków i 3-paków, czyli mieszkań składających się
z dwóch lub trzech jednostek najmu, poszczególne jednostki
wynajmowane będą niezależnie, tak jakby istniały jako
samodzielne lokale, lecz z punktu widzenia prawa będą łącznie
niepodzielnymi mieszkaniami.

Zarzadzanie najmem 
przez Mzuri

• Nabywcy wyrażają zgodę na oddanie nabytych lokali w zarządzanie
do Mzuri Sp. z o.o. na okres minimum 5 lat, na standardowych
warunkach cenowych stosowanych przez Mzuri Sp. z o.o.

Akceptacja procedury 
zakupowej

• Każdy Nabywca akceptuje procedurę zakupową opisaną na
kolejnych stronach oraz wzorce umów i pełnomocnictw załączone
do tej prezentacji.

• Podpisywanie aktów notarialnych będzie miało miejsce
w Kancelarii Notarialnej p. Pawła Kani w Warszawie.
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PODSUMOWANIE

 Wszystkie mieszkania zostaną przygotowane z myślą o prowadzeniu najmu – oferują wysoki zwrot 
i trwałość inwestycji.

 Inwestycja charakteryzuje się:

 Ponadprzeciętnym zwrotem dla Krakowa na poziomie ponad 6,0% – 7,0% w skali roku.

 Lokalizacją atrakcyjną dla najemców.

 Ograniczonym ryzykiem – inwestycja prowadzona przez doświadczony zespół.

 Wykończeniem lokali pod klucz – wspólny standard pozwala obniżyć koszty wykończenia.

 Dobrym standardem nieruchomości – budynek po generalnym remoncie, wyposażony w centralne 
ogrzewanie, ocieploną elewację.

 Bliskim terminem oddania mieszkań do wynajmu
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Pytania prosimy kierować na adres:

inwestycje@mzuri.pl

www.mzuricfi.pl

Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych
w niniejszej prezentacji, jednak Mzuri CFI 6 nie jest w stanie zagwarantować, że są
one kompletne czy wyczerpujące. Ryzyko związane z korzystaniem
z informacji zawartych w niniejszej prezentacji ponosi wyłącznie jej użytkownik.

® 2019 Mzuri CFI 6 Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

535 088 280

tel.: 222 994 334


