Pronájem - Byty

číslo zakázky: 1055859

14 000 Kč

Pronájem bytu, 6+1, 60 m2

za měsíc

Na křečku, Praha 15, Praha
Dispozice bytu:

6+1

Podlaží v domě:

Počet podlaží v domě:

7

Celková podlahová plocha: 60 m2

Druh objektu:

cihlová

Stav objektu:

novostavba

Stáří objektu:

2015

Vlastnictví:

osobní

Balkón:

5 m2

Umístění objektu:

klidná část obce

Doprava:

vlak

Elektřina:

Elektro - 120 V

Voda:

Voda - zdroj pro celý
objekt

Topení:

Lokální - plynové

Odpad:

Kanalizace

Energetická náročnost:

C - Vyhovující

2

POPIS NEMOVITOSTI: Tento velmi zajímavý a dispozičně hezky řešený byt 2+1 v Horních Měcholupech skýtá
dokonalou idylu o bydlení. Byt v novostavbě bytového domu s nádherným provedením kuchyňské linky, vestavěnými
skříněmi v předsíni a ložnici, koupelna vybavená pračkou jen čeká na svého nájemníka. Byt je vystavěn v
nadstandardu (velkoformátová luxusní dlažba, rohová vana , bílé dvěře i zárubně).. Pro tento byt s výhledem do staré
vilové zástavby Horních Měcholup hledáme nájemce s dlouhodobým zájmem. V lokalitě s kompletní občanskou
vybaveností, ideálním poměrem dostupnosti do centra města a volnočasovým vyžitím od golfu, bazénu, po pěší a
běžecké aktivity blízké vodní nádrže Hostivař a dalším najdete tu správnou atmosféru v balanci mezi prací a
odpočinkem. Byt má k dispozici pěti metrový krytý balkón, vyhrazené parkovací stání u domu za příplatek 500,- Kč.
Poplatky na měsíční provoz jsou 3.900,- Kč vč elektrické energie. Kauce je 28.000,- Kč. Dostupnost do města je ideální
vozem i linkou MHD. Nejkratší je doprava do centra vlakem na Wilsonovo nádraží, v délce 15 minut z 5 minut pěší
chůze vzdáleného nádraží Praha - Horní Měcholupy. V blízkém okolí je obchod nové obchodní centrum Retail Park s
lékarnou, občerstvením, supermarketem Kaufland, Albert ve druhém nákupním centru, bazén, dětské hřiště, golf
indoor center Prague, golfové hřiště Hostivař, Pivovar Hostivař, Vysoká škola sociálních studií, vodní nádrž Hostivař,
Přírodní park Hostivař-Záběhlice a pošta v pěší dostupnosti. Prohlídky možné kdykoli po domluvě.
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