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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 mieści się 13 mieszkań. Kamienica zlokalizowana jest na działce nr 47 (pełna własność)
o powierzchni 222 m2, obręb 46.

 Budynek zbudowany jest z pełnej czerwonej cegły ceramicznej, w ramach generalnego remontu dokonaliśmy
m.in. nadbudowy o dwie kondygnacje.

 Nieruchomość znajduje się w otoczeniu zabudowy wielorodzinnej i użytkowej.

BUDYNEK I DZIAŁKA
Kraków, ul. Racławicka 50
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OBECNY 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
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REMONT I WYPOSAŻENIE
Standard wykończenia mieszkań

 We wszystkich sprzedawanych lokalach wykonane zostały 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 
(w przygotowaniu)

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

• Oświetlenie i dodatki

Wyposażenie AGD
(w przygotowaniu)

• Kuchenka elektryczna, okap z wyciągiem

• Lodówka oraz pralka
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ZDJĘCIA REMONTU
Kraków, ul. Racławicka 50

 Niestety ze względu na trwające prace nie możemy pokazać Państwu finalnego wyglądu mieszkań

 Obecnie trwają prace wykończeniowe w częściach wspólnych i poszczególnych lokalach. Mieszkania
będą gotowe do przekazania w listopadzie 2020
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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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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ
Informacje wstępne

 Oferujemy Państwu do nabycia ostatnie 6 lokali mieszkalnych

 Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo bardziej szczegółowe informacje o poszczególnych mieszkaniach
i ich rzuty. Układ łazienek i aneksów kuchennych pokazane na kolejnych stronach mogą ulec nieznacznej
zmianie w wyniku prac 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. Ceny mieszkań w stanie deweloperskim zaczynają się od 386 tys. zł.

 Mieszkania sprzedawane są z pełnym wyposażeniem jako gotowe do wprowadzenia najemców. Obecnie prace
dobiegają końca a mieszkania będą gotowe do przeniesienia własności jeszcze w 2020 r.

 Przez trzy lata od momentu zakupu Mzuri oferuje usługę kompleksowego zarządzania najmem
długoterminowym za darmo.
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ – RZUT 2. PIĘTRA

Numer 
mieszkania

Pow.
[m2]

Cena lokalu* 
[zł]

7

16,30

339 880

13,00

8 36,33 425 816

9 38,36 470 047

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

9A

7

7A

9

8A

8SPRZEDANE
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ – RZUT 3. PIĘTRA

Numer 
mieszkania

Pow.
[m2]**

Cena lokalu* 
[zł]

10 56,65 608 362

11 86,92 682 770

12 33,83 435 820

13 35,63 452 646

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.

** Powierzchnia liczona po podłodze. Ze względu na metodologię liczenia powierzchni na poddaszach, na których występują skosy dachu oficjalna 
powierzchnia dla mieszkań 10, 11, 12 i 13 wynosi kolejno: lokal 10 - 45,07m2, lokal 11 - 71,92m2, lokal 12 - 29,22m2, lokal 13 - 30,25m2.

12

13

10A

10
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ – RZUT PODDASZA

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.

** Powierzchnia liczona po podłodze. Ze względu na metodologię liczenia powierzchni na poddaszach, na których występują skosy dachu oficjalna 
powierzchnia dla mieszkań 10, 11, 12 i 13 wynosi kolejno: lokal 10 - 45,07m2, lokal 11 - 71,92m2, lokal 12 - 29,22m2, lokal 13 - 30,25m2.

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

11A

11B12A

Numer 
mieszkania

Pow.
[m2]**

Cena lokalu* 
[zł]

10 56,65 619 952

11 86,92 682 770

12 33,83 386 720

13 35,63 397 546
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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]

Całkowita 
inwestycja [zł]

D = B + C

Szacowany czynsz 
najmu netto

[zł/mies.]

Oczekiwany roczny 
przychód 

z najmu** [zł]

Oczekiwany 
roczny zwrot

z inwestycji***

A B C D E F G

7 339 880    75 679    422 995    
1 420    

31 920    7,5%
1 240    

8 425 816 96 084    521 900 2 800 33 600    6,4%

9 470 047 99 853    569 900     3 120 37 444    6,5%

Rezerwacja

*      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

*** Zwrot na pierwszej umowie najmu może być o ok. 0,4% niższy od docelowego.
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.
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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]

Całkowita 
inwestycja [zł]

D = B + C

Szacowany czynsz 
najmu netto

[zł/mies.]

Oczekiwany roczny 
przychód 

z najmu** [zł]

Oczekiwany 
roczny zwrot

z inwestycji***

A B C D E F G

10 619 952 99 948 719 900    4 170 50 040    7,0%

11 682 770 117 130 799 900    4 660 55 920    7,0%

12 386 720 88 180    474 900 2 780 33 360    6,7%

13 397 546 87 354    484 900 2 700 32 400    6,7%

*      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

*** Zwrot na pierwszej umowie najmu może być o ok. 0,7% niższy od docelowego.
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.
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Komentarz o stanie prawnym

• Numer Księgi Wieczystej budynku: KR1P/00061470/5

• Dla wszystkich lokali mieszkalnych Mzuri CFI 6 wystąpiło 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

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

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



19MZURI CFI 6

RENT POOLING
gwarancja comiesięcznego czynszu z najmu

Skontaktuj się z nami by poznać szczegóły RENT POOLING i nigdy więcej 

nie martwić się pustostanem w Twoich mieszkaniach!

Wszystkie mieszkania w tej inwestycji mogą zostać objęte dobrowolnym programem
RENT POOLING – pierwszym tego typu rozwiązaniem na polskim rynku, które zapewnia

przychody z najmu nawet wówczas, gdy mieszkanie pozostaje niewynajęte.

RENT POOLING to program wzajemnych gwarancji, który pozwala na rozproszenie
ryzyka pustostanu również tym inwestorom, którzy posiadają tylko jedno mieszkanie na
wynajem. Jeżeli w którymś miesiącu mieszkanie nie przyniesie przychodów, Mzuri
wynajmie je od inwestora za kwotę adekwatną do ogólnego poziomu pełnostanu
pozostałych mieszkań należących do programu. Dzięki temu wszyscy właściciele
mieszkań mogą cieszyć się przychodami na poziomie 90-100% wyjściowego czynszu
nawet wtedy gdy ich mieszkanie jest puste.

https://mzuri.pl/rent-pooling/
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FINANSOWANIE ZAKUPU
Pomoc przy zdobyciu kredytowania

 Inwestorom rozważającym finansowanie inwestycji przy pomocy kredytu oferujemy

pomoc w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji i pozyskaniu kredytu

 Zarówno harmonogram prac, jak i charakter oferowanych lokali pozwalają ocenić
zakup nieruchomości jako atrakcyjną ofertę dla inwestorów szukających możliwości
zakupu na kredyt

 Mzuri współpracuje z firmą doradztwa finansowego Notus Finanse w zakresie

pomocy w finansowaniu nieruchomości na kredyt

 Razem z doradcami kredytowymi pomożemy w analizie wad i zalet finansowania
kredytem, pomożemy w znalezieniu najlepszych produktów finansowych

 W porozumieniu ze specjalistami z Notus Finanse pomożemy przeprowadzić
wszystkie formalności i kompletować dokumenty

Chcesz porozmawiać o kredycie? 

Napisz maila na adres kredyty@mzuri.pl, zadzwoń + 48 533 341 155 lub poinformuj nas o tym 

zgłaszając swoje zainteresowanie na adres inwestycje@mzuri.pl

mailto:kredyty@mzuri.pl
mailto:inwestycje@mzuri.pl
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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.

 Kompleksową obsługą najmu – przez pierwsze trzy lata nie pobierzemy opłat za zarządzanie 
najmem!

 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.

® 2020 Mzuri CFI 6 Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

535 088 280

tel.: 222 994 334


