Pronájem - Byty

číslo zakázky: 111-N04732

Pronájem bytu 1+1 v družstevním vlastnictví 41 m2, Dolní Dvořiště
Dolní Dvořiště

9 000 Kč
za měsíc

Vyřizuje
Jana Slavíková
Tel.: 725 910 910
GSM: +420 605 252 401
E-mail:
jana.slavikova@re-max.cz

Dispozice bytu:

1+1

Podlaží v domě:

Počet podlaží v domě:

5

Celková podlahová plocha: 41 m2

Druh objektu:

panelová

Stav objektu:

velmi dobrý

Vlastnictví:

družstevní

Druh bytu:

V panelovém domě

Umístění objektu:

klidná část obce

Doprava:

silnice; autobus

Elektřina:

Elektro - 230 V

Voda:

Voda - dálkový vodovod

Topení:

Ústřední - elektrické

Energetická náročnost:

G - Mimořádně
nehospodárná

5

POPIS NEMOVITOSTI: Nabízím k pronájmu hezký byt s balkonem o velikosti 1+1 v obci Dolní Dvořiště, okres
Český Krumlov.
Bytová jednotka o celkové ploše 41,24 m2 se nachází ve 4. patře ve čtyřpatrovém bytovém domě.
Byt je ve velmi dobrém stavu, udržovaný, místnosti jsou prostorné a slunné.
Dispozičně je řešen vstupní chodbou, ze které se bočně vchází do koupelny a WC, dále se z chodby vstupuje do
kuchyně, na kterou navazuje obývací pokoj s balkonem. V kuchyni je nová kuchyňská linka se sporákem a
zabudovanou automatickou pračkou. Vytápění ústřední, vlastní elektrokotel.
Součástí bytu je sklep v suterénu domu. Možnost parkování před domem.
Celková cena za pronájem 9000,- Kč/měsíc včetně služeb a poplatků za energii, majitelem je požadována vratná kauce
ve výši 10 000,-Kč a provize pro RK ve výši jednoho měsíčního nájemného.
V obci Dolní Dvořiště se nachází obecní úřad, škola, zdravotní středisko, restaurace, obchod a pošta. Dopravní
dostupnost do Kaplice 12 km, do Českého Krumlova 28 km. Nemovitost je také vzhledem ke svému umístění vhodná
pro občany dojíždějící za prací do Rakouska, hraniční přechod 1 km.
Byt je volný, ihned k nastěhování.
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Pro bližší informace mne prosím kontaktujte.
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