Zaujala Vás tato nabídka?

Brad Beitinger
+420 774 480 455

beitinger@happyhouserentals.com

ID: 14692

5+kk, Praha-Nebušice, ulice: Nebušická

75 000 Kč /měsíc
Městská část

Praha-Nebušice Nebušice

Typ nabídky

Pronájem

Ulice

Nebušická

Typ nemovitosti

byt

Dispozice

5+kk

Vlastnictví

Osobní

Plocha

284 m2

Struktura budovy

Cihla

Patro

1. patro

Parkování

Garáž

Počet ložnic

4

Sklep

ne

Počet místností

5

PENB - Třída

Výtah

ne

Elektřina

220 V

Zařízeno

Nezařízeno

Kanalizace

Městská

Poplatky

+ popl. 10 000,- včt. energií, kauce 2 měs.

Plyn

Zaveden

K dispozici

ihned

Bytové jádro

Zděné

Terasa

ano

Vytápění

Lokální plynové

Balkón

ne

Dopravní dostupnostMHD

Internet

ADSL

Dopravní dostupnostAuto
Využití

Nekomerční

Vybavení

Kuchyňská linka, Lednice, Pračka,
Sprchový kout, Krb

Velmi luxusní mezonetový apartmán 5+kk v moderní vile v Praze 6 - Nebušicích. Ve spodním patře najdete
prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem plně vybaveným vestavnými spotřebiči (linka, americká lednice,
plynová deska, digestoř, horkovzdušná i mikrovlná trouba, myčka), snídaňovým pultem, krbem a krásným
výhledem do zahrady a přilehlého lesa; dále ložnici pro hosty/pracovnu s vybavenou šatnou a koupelnou (vana
se sprch. zástěnou, toaleta), spíž, technickou místnost, prádelnu(pračka, sušička) a samostatnou toaletu. V
horním patře najdete hlavní ložnici s plně vybavenou koupelnou (hydromasážní rohová vana, sprch. kout,
toaleta a bidet), 2 dětské pokoje, koupelnu (vana se sprch. zástěnou, toaleta, bidet). Z každé ložnice se vstupuje
na jednu nebo dvě kryté terasy. Ve všech ložnicích, na chodbě, na galerii a v obýváku jsou velké vestavěné
skříně. Podlahy jsou z tropické dřeviny a vysoce kvalitní dlažby. Z teras i ložnic je krásný výhled na lesy.
Bezpečnostní dveře, velká okna, elektricky ovládané předokenní rolety, videotelefon, alarm, kabelové a satelitní
TV připojení. Byt má k dispozici dvě parkovací stání v garáži. Zahradu není možné k tomuto apartmánu využívat.
Dům se nachází přímo naproti mezinárodní škole ISP, na okraji ..

Prodej / Pronájem / Správa nemovitostí / Vily / Apartmány na Praze 1 / Činžovní domy
Tento text je obchodním sdělením společnosti Happy House Rentals, s.r.o.

