Duna House
Michelská 300/60, 14000 Praha 4
mobil: +420 774 129 264, telefon: +420 222 362 433
email: robert.dobes@dhreality.cz, web: http://www.dhreality.cz

Pronájem - Byty - 2+kk

Zakázka: LK132520

Pronájem 2+kk/2x L, OV, P 4 poblíž Brumlovky a metra
Budějovická
Cena: 14 000 Kč
ID

LK132520

Poznámka k ceně

+poplatky 3000,-Kč +
elektřina, + provize RK

Typ nabídky

Pronájem

Lokalita

Praha

Dispozice

2+kk

Užitná plocha

52m2

Stav

Velmi dobrý

Vlastnictví

Osobní

Podlaží

5.

Podlaží celkem

8

Materiál zdí

Panelová

Lodžie

Ano

VYŘIZUJE:
Simona Slaninová
Telefon:
Mobil: 731148720
email: simona.slaninova@dhreality.cz
web: http://www.dhreality.cz

POPIS NEMOVITOSTI:
Nabízíme Vám pronájem bytu 2+KK, 52m2 + 7m2 dvě lodžie. Jemnická, Praha 4 - Michle. Byt v osobním vlastnictví,
po rekonstrukci (2010), v osmém nadzemním podlaží panelového domu. Dispozičně je členěn na: obývací pokoj
(23m2) s kuchyňským koutem pokoj (12m2), koupelna (4m2) s vanou, samostatné WC (1,5m2) a předsíň (4,5m2). V
předsíni je úložný prostor. Byt má dvě zasklené lodžie (3,5m2 a 3,5m2) s orientací na západ stranu a dále k bytu
patří sklepní kóje (1,5m2). Byt prošel nedávno nákladnou rekonstrukcí a má zděné jádro. Vše je nové – plovoucí
podlaha, plastová okna včetně žaluzií, nová moderní kuchyňská linka, vestavěné skříně, nové dveře, kompletně
nová koupelna s vanou, samostatné WC. Díky plastovým oknům a zasklené lodžii se ani přes zimu nemusí topit.
Veškeré sítě - kabelová TV, internet.
Výborná lokalita s kompletní občanskou vybaveností a skvělou dopravní dostupností. Nedaleko supermarket Albert,
2 večerky, solárium, fitness centrum, lékárna, poliklinika, restaurace, 2 zastávky autobusem na stanici metra"C"
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K nájmu je třeba počítat s poplatky 3000,- Kč (otop, zálohy na vodu a pod.) a zálohami na el. energii (cca 550-600
Kč), kterou si nájemce převede od dodavatele na vlastní osobu.
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