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Pronájem - Byty - 2+kk

Zakázka: R516031

Pronájem vybaveného bytu 2+1 na Vinohradech
Cena: 23 000 Kč
ID

R516031

Poznámka k ceně

+ poplatky, + provize RK
ve výši jednoho nájmu.

Typ nabídky

Pronájem

Lokalita

Praha 2, Vinohrady

Dispozice

2+kk

Užitná plocha

65m2

Stav

Velmi dobrý

Vlastnictví

Osobní

Podlaží

6.

Podlaží celkem

6

Materiál zdí

Cihlová

Bezbariérový přístup Ano

VYŘIZUJE:
Rataj Martin
Telefon:
Mobil: +420 777336622
email: martin.rataj@reality5.cz
web: www.reality5.cz

POPIS NEMOVITOSTI:
Rádi bychom Vám nabídli k pronájmu luxusní byt 2+kk, přímo v srdci Královských Vinohrad, 3 min od metra Jiřího z
Poděbrad a 15 min pěšky od Václavského náměstí. Zcela nový, plně vybavený byt o velikosti 65m2 v 5.NP
historického domu s výtahem, orientovaný na jih do klidné ulice se vzrostlými stromy je vybudovaný ve vysokém
materiálovém standartu, jako jsou dubové podlahy, mozaika, značková sanita a designové doplňky. V ložnici
naleznete velice pohodlnou postel a pracovní koutek, další plnohodnotné dvoulůžko vznikne rozložením sofa v
obývacím pokoji. V kuchyni můžete využít moderní spotřebiče, jako jsou myčka, elektrická trouba, lednice s
odděleným mrazákem, rychlovarná konvice a kompletní kuchařské vybavení. Součástí kuchyně je veliký stůl pro 4-6
osob. V bytě je mnoho úložných prostor ve dvou velkých vestavných skříních. Prostorná chodba s klidovým koutkem,
samostatná (oddělená) toaleta s umyvadlem a prostorná koupelna s vanou jen dokreslují vysoce kvalitní
architektonický záměr. K dispozici je i možnost připojení kabelové televize a vysokorychlostního internetu. Průkaz
PENB není k dispozici, proto je uvedena energetická třída G. Díky svému umístění ve vyšším poschodí, okny na jižní
stranu s5,výhledu
do klidné
ulice
se vzrostlými
stromy, je
byt www.reality5.cz
velice vzdušný, světlý a tichý. Zúčtovatelné poplatky
Reality
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3.000,- Kč / měsíc při obsazení dvěma osobami. Kvalitní bydlení v atraktivní lokalitě. Doporučujeme.
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