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

Prodej - Byty - 4+kk

Zakázka: LK135166

Prodej krásného bytu 4+kk, Praha 10, Vršovice
Cena: 20 000 000 Kč
ID

LK135166

Typ nabídky

Prodej

Lokalita

Praha

Dispozice

4+kk

Užitná plocha

139m2

Stav

Novostavba

Vlastnictví

Osobní

Podlaží

9.

Podlaží celkem

13

Materiál zdí

Skeletová

Garáže

Ano

Parkovací místa

Ano

Sklep

Ano

Terasa

Ano

Bezbariérový přístup Ano

VYŘIZUJE:
Vít Šerý
Telefon:
Mobil: 722490253
email: vit.sery@dhreality.cz
web: http://www.dhreality.cz

POPIS NEMOVITOSTI:
Prodej bytu 4+kk, 139,4 m2, Praha 10, na rozhraní Vinohrad, v žádané čtvrti Vršovice. Byt se nachází v 8. patře,
bytového komplexu 4Blok z roku 2017, v severozápadní věži. Luxusní a také kompletně vybavený byt s výměrou
podlahové plochy 139,4 m2 + terasa o výměře 40 m2. Byt je kompletně vybaven nábytkem na míru, v kuchyni je
americká lednice s výrobníkem ledu zn. Samsung, dále vestavěný kávovar zn. Siemens, kombinovaná trouba s
mikrovlnou troubou, horkovzdušnou troubou i parní troubou zn. Siemens s připojením k wifi, myčka Siemens také s
připojením na wifi, indukční varná deska. Prádelna, která je součástí bytu je vybavena pračkou a sušičkou zn.
Siemens a jsou také obě připojeny k wifi. V bytě je dominantní prostorný a vzdušný obývací pokoj s kuchyňským
koutem a s přístupem na terasu, ložnice, pokoj pro hosty, pracovna, V bytě jsou 2 koupelny včetně WC a jedno
samostatné WC. Z jedné z koupelen je přístup na terasu. Z terasy je krásný výhled přes Vršovice, Nusle až na
Smíchov. Na terase je umístěna zahrádka, místo ní lze na terasu umístit vířivou vanu, na což je terasa
nadimenzovaná. Součástí prodeje je také sklep na stejném patře jako byt a také dvě garážové stání naproti sobě v
suterénu
domu.
Vršovice
destinací
Praze,
kompletní
vybaveností, kterou
Duna
House,
Mobil:
+420 jsou
774 vyhledávanou
129 264, Telefon:
+420 v222
362s433,
email: občanskou
robert.dobes@dhreality.cz,
web:zaručuje
obchodní centrum Eden. Perfektní dostupnost MHD, nejbližší zastávky jsou (Koh-i-noor, Slavie) a na metro "A"
http://www.dhreality.cz
Náměstí Míru je to tramvají 10 minut. Vřele doporučuji Prohlídku bytu.
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