Zaujala Vás tato nabídka?

Martina Tomešová Vávrová
+420 774 666 146
vavrova@happyhouserentals.com

ID: 28871

4+kk, Praha 2, Vinohrady, ulice: Mánesova

55 000 Kč /měsíc
Městská část

Praha 2 Vinohrady

Typ nabídky

Pronájem

Ulice

Mánesova

Typ nemovitosti

byt

Dispozice

4+kk

Vlastnictví

Osobní

Plocha

137 m2

Struktura budovy

Cihla

Patro

6. patro

Parkování

Garážové stání

Počet ložnic

2

Sklep

ne

Počet místností

3

PENB - Třída

D - Méně úsporná

Výtah

ano

Elektřina

220 V

Zařízeno

Zařízeno

Plyn

Zaveden

Poplatky

+ popl. 6.000,- + gar. stání 4.500,-, kauce ..

Bytové jádro

Zděné

K dispozici

ihned

Vytápění

Ústřední plynové

Terasa

ano

Dopravní dostupnostMHD

Balkón

ne

Dopravní dostupnostAuto

Internet

Kabel

Dopravní dostupnostMetro
Využití

Nekomerční

Vybavení

Kuchyňská linka, Lednice, Nábytek,
Pračka, Sporák, Sprchový kout, Televize

Luxusní, zařízený, mezonetový byt 4+kk (137 m2) s jacuzzi na terase s výhledem na Pražský hrad, ul. Mánesova,
Praha 2. Apartmán je situovaný ve velmi atraktivní, centrální části Vinohrad, v 5-6 patře cihlového domu s
výtahem nedaleko Náměstí Míru a příjemného parku Riegrovy sady. Dům, ve kterém se nabízený byt nachází ,
prošel kompletní rekonstrukcí, jejíž výsledkem je luxusní standard tohoto bytového domu. Kuchyňská linka je
zařízena všemi spotřebiči (lednicí s mrazničkou, sklokeramickou deskou, el. troubou, mikrovlnkou). Koupelna s
vanou i sprchovým koutem, bidetem, k dispozici jsou i dvě toalety. Tento byt je plně klimatizován. Vstupní dveře
jsou bezpečnostní, současně je v bytě včetně terasy zřízen elektronický zabezpečovací systém. Je zde
vybudována zimní zahrada a dále terasa poskytující nádherný výhled na panorama Pražského hradu, na které je
umístěna vířivka pro 4-5 osob. Vytápění je zajištěno plynovým etážovým kotlem. Parkování je možné v garážích
za příplatek 4.500 kč/měsíc, přímo v objektu domu, obsluhovaných ve třech podlažích autovýtahem. Garáže
jsou střeženy kamerovým systémem. V dvorní části objektu na střeše garáží je vybudována terasa se zahradou.
Výborné spojení do centra z tramvajové zastávky Italská, ..
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