Zaujala Vás tato nabídka?

Magda Kiselová
+420 608 444 300

kiselova@happyhouserentals.com

ID: 30421

3+1, Praha 8, Troja, ulice: Pomořanská

2 098 000 Kč
Městská část

Praha 8 Troja

Typ nabídky

Prodej

Ulice

Pomořanská

Typ nemovitosti

byt

Dispozice

3+1

Vlastnictví

Družstevní

Plocha

76.49 m2

Struktura budovy

Panel

Patro

Přízemí

Parkování

Venkovní stání

Počet ložnic

2

Sklep

ano

Počet místností

4

PENB - Třída

Výtah

ano

Elektřina

220 V

Zařízeno

Nezařízeno

Bytové jádro

Zděné

Poplatky

včetně právního servisu a provize RK

Vytápění

Veřejné ústřední

K dispozici

ihned

Využití

Nekomerční

Terasa

ne

Vybavení

Kuchyňská linka, Lednice, Sporák

Balkón

ne

Internet

Kabel

Rezervace do 31.1.2015. Nabídka krásně prostorného a zajímavě dispozičně řešeného, světlého, tichého bytu v
DV (převod čl. práv) o dispozici 3+1/H/S, o užitné ploše 76,49 m2 (včetně sklepní kóje 2,50 m2) ve vyvýšeném 1.
NP (2,54 m nad zemí) s výhledem do zeleně, v klidné lokalitě Praha 8 - Troja. Byt má samostatnou kuchyň, 2
ložnice, obývací pokoj, halu, šatnu (vstupní předsíň) koupelnu s vanou, toaleta je samostatná. V kuchyni je
zachovalá kuchyňská linka s myčkou a kombinovaným sporákem (elektrika+ plyn). Koupelna a toaleta prošla
pečlivou rekonstrukcí, byt má nová plastová okna, bezpečnostní dveře. Kuchyň, pokoje a hala mají podlahy
pokryty koberci a pod nimi je linoleum, v koupelně a v předsíni je dlažba. Nabízí se zde hodně úložného
prostoru, pěkné skříně na míru v ložnici a skříň s úložným prostorem v hale. Výhodou bytu je zvětšení haly o
šatnu (s řádným stavebním povolením), kde se nabízí další prostor navíc, pro vestavěné skříně. Dům prošel
kompletní rekonstrukcí v roce 2004 - stoupačky, střecha, fasáda-zateplení, nový výtah, vstupní prostory domu.
Dobře hospodařící družstvo se spokojenými členy prozatím neuvažuje o převodu bytů do OV, proto nelze tento
byt financovat úvěrem (lze Vaší jinou nemovitostí). Výhodou ..
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