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5+kk, Praha-Libuš, Písnice, ulice: Písnické
zahrady

13 900 000 Kč
Městská část

Praha-Libuš Písnice

Typ nabídky

Prodej

Ulice

Písnické zahrady

Typ nemovitosti

dům

Dispozice

5+kk

Vlastnictví

Osobní

Plocha

243 m2

Struktura budovy

Cihla

Patro

Nezadáno

Parkování

Garáž

Počet ložnic

3

Sklep

ne

Počet místností

5

PENB - Třída

Výtah

ne

Elektřina

220 V

Zařízeno

Nezařízeno

Kanalizace

Městská

Poplatky

+ daň z nabytí nemovitých věcí

Plyn

Zaveden

K dispozici

ihned

Vytápění

Lokální elektrické

Terasa

ano

Využití

Nekomerční

Balkón

ano

Vybavení

Kuchyňská linka, Lednice, Pračka,

Internet

Wi-Fi

Sporák, Sprchový kout

Realitní kancelář Happy House Rentals Vám nabízí k prodeji rodinný dům 5+1 se zastavěnou plochou 173m2 a
zahradou o velikosti 359m2 v Praze - Písnici. Celková plocha pozemku 754m2. Prostorný, velmi dobře
dispozičně řešený dům z roku 1999 s obytnou plochou 243m2 je situován v uzavřeném rezidenčním komplexu
rodinných domů - Písnické zahrady, který poskytuje obyvatelům soukromí. Komplex je chráněn bezpečnostní
závorou, která se dá automaticky otevřít. Interiér domu nabízí v přízemí světlý obývací pokoj s krbem, kuchyň,
pracovnu či hostinský pokoj, koupelnu se sprchovým koutem, pračkou a samostatnou toaletu. Z přízemí domu
se vchází na okrasnou zahradu, kde je možné posedět jak na terase nebo v zahradním altánku. Kuchyň je
vybavena všemi potřebnými spotřebiči - sporák s troubou, myčka, lednice s mrazákem, digestoř. V prvním patře
domu nalezneme ložnici s menším balkónkem s výhledem na zahradu, dvoupokoj, který je vhodný použít jako
dětský pokoj, další menší obývací pokoj, koupelnu s vanou a WC, šatna. Po dřevěném schodišti se vstoupí do
podkroví domu, které může být použito jako klidová zóna či další hostinský pokoj. V suterénu domu se nachází
technická místnost s plynovým kotlem a garáž, kde je místo pro jeden automobil. Další ..
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