Zaujala Vás tato nabídka?

Josef Tichý
+420 774 480 453

tichy@happyhouserentals.com

ID: 32393

3+kk, Praha-Troja, ulice: Povltavská

35 000 Kč /měsíc
Městská část

Praha-Troja Troja

Typ nabídky

Pronájem

Ulice

Povltavská

Typ nemovitosti

byt

Dispozice

3+kk

Vlastnictví

Osobní

Plocha

93.04 m2

Struktura budovy

Cihla

Patro

3. patro

Parkování

Garážové stání

Počet ložnic

2

Sklep

ano

Počet místností

3

PENB - Třída

G - Mimořádně nehospodárná

Výtah

ano

Elektřina

220 V

Zařízeno

Nezařízeno

Kanalizace

Městská

Poplatky

+ popl. 5.000,- + zálohy na energie 4.000,-, ..

Plyn

Zaveden

K dispozici

ihned

Bytové jádro

Zděné

Terasa

ne

Dopravní dostupnostMHD

Balkón

ne

Dopravní dostupnostAuto

Internet

Kabel

Využití

Nekomerční

Vybavení

Kuchyňská linka, Lednice, Pračka,
Sprchový kout, Krb

Tento velmi pěkný, nezařízený byt 3+kk se sklepem a dvěma parkovacími místy v podzemních garážích v
podkroví cihlového domu s výtahem v atraktivní oblasti Prahy 8 – Trója. V kuchyňském koutě je linka, lednice s
mraznicí, sklokeramická deska, el. a mikrovlná trouba, myčka a digestoř. V bytě jsou dvě koupelny, první s
vanou a toaletou, druhá se sprchovým koutem a toaletou. Pračka a sušička k dispozici. V obývacím je pokoji krb.
Byt je plně klimatizován. Internet, sat. TV, kamerový systém s připojením na PCO, bezpečnostní dveře. Volné
užívání společných prostor včetně zahrady a vyhřívaného bazénu s protiproudem, masážním dnem a chrličem.
Plovoucí podlahy a dlažba. Programovatelný systém podlahového vytápění. Dvě parkovací místa v podzemních
garážích v ceně nájmu. Byt se nachází jen pár kroků od Trojského zámku s krásnou zahradou, na který navazuje
areál ZOO Praha. V okolí veškerá občanská vybavenost. Autobusová zastávka Kovárna cca 4 minuty chůze, osm
minut jízdy na stanici metra C Nádraží Holešovice. Poplatky se hradí zvlášť, kauce se rovná dvěma měsíčním
nájmům.
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