Zaujala Vás tato nabídka?

Josef Tichý
+420 774 480 453

tichy@happyhouserentals.com

ID: 29161

5+kk, Praha-Šeberov, ulice: Karfíkova

67 000 Kč /měsíc
Městská část

Praha-Šeberov Šeberov

Typ nabídky

Pronájem

Ulice

Karfíkova

Typ nemovitosti

dům

Dispozice

5+kk

Vlastnictví

Osobní

Plocha

237 m2

Struktura budovy

Cihla

Patro

Nezadáno

Parkování

Garáž

Počet ložnic

4

Sklep

ne

Výtah

ne

PENB - Třída

Zařízeno

Nezařízeno

Elektřina

220 V

Poplatky

+ popl. 5.500,-, kauce

Využití

Nekomerční

K dispozici

ihned

Vybavení

Kuchyňská linka, Pračka, Sporák, Krb

Terasa

ano

Balkón

ano

Internet

Kabel

Nezařízený samostatný rodinný dům 5+kk se zahradou, garáží a venkovním bazénem. Jedná se o prostorný, ale
velmi útulný luxusní dům v klidné lokalitě Prahy 4- Hrnčířích. Dům nabízí k užívání 3 ložnice v 1.patře, pracovnu
a velký obývací pokoj s kuchyní v přízemí, 3 koupelny s WC, šatnu, balkony u všech ložnic, k dispozici i vestavěná
skříň v předsíni. Dále je zde k užívání udržovaná zahrada (600 m2) s terasou a sezením, plynový gril. Součástí
domu je i krytá garáž pro 2 vozidla, možnost dalších parkovacích stání na pozemku. Kuchyňská linka je
kompletně vybavena moderními vestavěnými spotřebiči - lednice, mraznička, sklokeramická varná deska, myčka
nádobí, el. horkovzdušná trouba, vše značky Ariston. V koupelnách k dispozici sprchový kout i vana. Dále zde
můžete najít technickou místnost s prádelnou. Na podlahách jsou dřevěné parkety a dlažba v koupelnách,
vytápění je lokální plynové. Parkování v garáži či na pozemku. Vybavení domu: klimatizace v obytných
místnostech, alarm s připojením na PCO, možnost připojení na internet. Dále k dispozici pračka, sušička. Jedna z
ložnic je vybavena nábytkem - dvojlůžko s nočními stolky, stolek pod TV a TV+ satelitní přijímač, skříňka, vše z
masivu. 10 min.jízdy autem jsou situovány anglická ..
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