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Pronájem bytu 4+kk, 88 m2, OV, Praha 9, Vysočany, ul. Jandova
Pronájem prostorného bytu 4+kk, 88 m2, ve
vile Art Deco, zahrada, Jandova, Praha 9 Vysočany
ČÍSLO ZAKÁZKY:

PP2451020

TYP ZAKÁZKY:

pronájem

- Jandova
LOKALITA:

Praha 9, Vysočany, Jandova

Pronájem prostorného bytu 4+kk, 88 m2, ve vile Art Deco,
zahrada, Jandova, Praha 9 - Vysočany
Naše společnost Vám nabízí k dlouhodobému pronájmu prostorný a
částečně zařízený byt 4+kk, 88 m2 v exkluzivním prostředí velké
zatravněné zahrady v ulici Jandova ? Praha 9 - Vysočany, který se
nachází ve 3. nadzemním podlaží v nadstandardní vile ve slohu Art
Deco. Dům disponuje vlastním velkým parkovištěm pro 30 aut a
velkou, udržovanou zahradou s vzrostlými stromy. Najdete ho 4
minuty chůze od stanice metra Vysočanská ? metro B, přesto se
nachází v klidném a tichém prostřední.
Dispozice bytu: chodba, kuchyňský kout s kuchyňskou linkou
(indukční varná deska, mikrovlnná trouba, velká lednice s
mrazákem), velká obývací místnost, tři samostatné neprůchozí
pokoje (2 šatní skříně, postel, stůl a dvě židle, sedačka), koupelna se
sprchovým koutem a samostatná toaleta s umyvadlem.
Celý dům je disponuje centrálním vytápěním a ohřevem vody.
Poplatek za internet je zahrnut do ceny nájmu. Možnost využití
zahrady ke grilování a odpočinku, nebo pronájmu uzavřeného
parkovacího stání (pojezdná automatická brána) za 750,- Kč
měsíčně.
Byt je vhodný pro pár nebo jako spolubydlení pro více osob (i pro
studenty). V případě zájmu volejte, pište email, případně sms. Pro
více informací kontaktujte makléře. Večer a o víkendu nebo při
aktuální nedostupnosti telefonu pište email nebo sms. Volné ihned
(byt č. 22).

CENA:

(za měsíc)

Informace o nemovitosti
Dispozice bytu

4+kk

Číslo podlaží v domě

3
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18 900,- Kč
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Nemovitost nabízí
House IN import

Realitní makléř

Petr Procházka
Mobil: +420 777 211 511
petr.prochazka@housein.cz

Počet podlaží objektu

3

Celková podlahová plocha (m2) 88
Druh objektu

cihlová

Stav objektu

po rekonstrukci

Energetická třída

G - Mimořádně nehospodárná

Vlastnictví

osobní

Umístění objektu

centrum

Telekomunikace

Telefon
Internet

Topení

Ústřední - dálkové

Doprava

MHD

Voda

zdroj pro celý objekt

Odpad

Městská kanalizace

Užitná plocha (m2)

88

Komunikace

asfaltová

Inženýrské sítě

Kanalizace

Charakter okolní zástavby

obytná

Poloha objektu

samostatný
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