Zaujala Vás tato nabídka?

Andrea Vihanová
+420 777 098 829

elsnicova@happyhouserentals.com

ID: 35939

4+kk, Dobřejovice, ulice: Nad Robotou

30 000 Kč /měsíc
Městská část

Dobřejovice

Typ nabídky

Pronájem

Ulice

Nad Robotou

Typ nemovitosti

dům

Dispozice

4+kk

Vlastnictví

Osobní

Plocha

157.09 m2

Struktura budovy

Cihla

Patro

1. patro

Parkování

Garáž

Počet ložnic

3

Sklep

ne

Počet místností

4

PENB - Třída

Výtah

ne

Elektřina

220 V

Zařízeno

Nezařízeno

Kanalizace

Městská

Poplatky

+ popl. 3 500,- včt. energií, kauce 2 měs.

Plyn

Zaveden

K dispozici

ihned

Vytápění

Ústřední plynové

Terasa

ano

Orientace

J

Balkón

ne

Dopravní dostupnostPříměstská doprava

Internet

Ano

Dopravní dostupnostAuto
Využití

Nekomerční

Vybavení

Kuchyňská linka, Lednice, Pračka,
Sporák, Sprchový kout

Nabízíme Vám k pronájmu nový rodinný dům/dvojdomek v rámci rezidenčního projektu Domy Dobřejovice.
Dům je dispozičně řešen jako 4KK o užitné ploše 157,09 m2 a je umístěn na parcele o ploše 500 m2. Dvojdomy v
tomto projektu využívají morfologie terénu a jsou od sebe opticky odděleny výškovým odskočením obou domů.
Dům má JZ orientaci, k dispozici je garáž s úložným prostorem plus 1 přilehlé parkovacím stání.
Podlahy jsou dřevěné a v koupelnách je dlažba.
V přízemí domu se nachází chodba s vestavěnými skříněmi, wc. Dále obývací pokoj s krbem. V obývacím pokoji
je také vestavěná knihovna a vestavěný prostor pod schody, kde je plynový kotel zn. Wolf a dostatek úložného
prostoru. V domě je plně vybavená kuchyně s ostrůvkem a se vstupem na terasu 21m2 a zahradu 380m2.
V prvním patře je chodba se střešním oknem (světlík), které dodává denní světlo ze které je vstup do 3 ložnic.
Všechny ložnice mají praktické vestavěné skříně. Na patře jsou 2 koupelny s WC, v jedné je sprchový kout a ve
druhé je vana a pračka.
Obec Dobřejovice (Praha-východ) sousedí s Průhonickým parkem a nabízí krásné bydlení se snadnou
dostupností do Prahy. V Dobřejovicích se nachází MŠ, ZŠ, pošta, Městský úřad, knihovna, obchod s potravinami,
fotbalové hřiště, ..
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