Zaujala Vás tato nabídka?

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

ID: 35666

3+kk, Praha 7, Holešovice, ulice: Kostelní

24 000 Kč /měsíc
Městská část

Praha 7 Holešovice

Typ nabídky

Pronájem

Ulice

Kostelní

Typ nemovitosti

byt

Dispozice

3+kk

Vlastnictví

Osobní

Plocha

85 m2

Struktura budovy

Cihla

Patro

3. patro

Parkování

Venkovní stání

Počet ložnic

2

Sklep

ne

Počet místností

3

PENB - Třída

F - Velmi nehospodárná

Výtah

ne

Elektřina

220 V

Zařízeno

Nezařízeno

Plyn

Zaveden

Poplatky

+ popl. 500/os/měs + energie, kauce 1 měs.

Bytové jádro

Zděné

K dispozici

ihned

Vytápění

Lokální plynové

Terasa

ne

Dopravní dostupnostMHD

Balkón

ne

Dopravní dostupnostAuto

Internet

Ano

Dopravní dostupnostMetro
Dopravní dostupnostVlak
Využití

Nekomerční

Nabízíme kompletně zrekonstruovaný, světlý, nezařízený byt 3+kk (2+1) o ploše 85m2 ve 3.patře domu bez
výtahu v Praze 7, vedle parku Letná. Budete první nájemci v tomto zrenovovaném domě. Nemovitost se nachází
ve vnitrobloku, tím pádem není žádný ruch z ulice. Výhled ze všech oken do zeleně. Menší obývací pokoj je
vybaven moderní kuchyní. Kuchyňská linka s lednicí s mrazákem, sklokeramická deska, trouba (nová elektrická
trouba již umístěna v kuchyňské lince), myčka, mikrovlnná trouba, digestoř. V jednom z pokojů je menší komora
s úložným prostorem. V koupelně vana, toaleta a přípojka na pračku. Na podlahách parkety, vinyl a dlažba.
Termostat. Vlastní plynový kotel v bytě. Nové bezpečnostní dveře. UPC v domě. Parkování na ulici. Pro relax,
jogging můžete využít rozlehlé parky v okolí domu – Letná a Stromovka. Pár minut od domu se nachází
tramvajová zastávka a metro C, stanice Vltavská. V domě je k dispozici ještě jeden byt stejné dispozice ve vyšším
patře. Poplatky se hradí zvláštˇ. Kauce ve výši jednoho měsíčního nájmu. Průkaz PENB není k dispozici, proto je
uvedena třída F.
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