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Pronájem samostatného RD, 280 m2, Praha 6, Suchdol

Samostatný, prostorný, nezařízený RD 7+1
(280 m2) s terasou (25 m2) a zahradou (800
m2), Praha 6 - Suchdol, roh ulic Budyňská a
Gagarinova
ČÍSLO ZAKÁZKY: N35429 TYP ZAKÁZKY: pronájem

LOKALITA: Praha 6, Suchdol, Budyňská

Samostatný, prostorný, nezařízený RD 7+1 (280 m2) s terasou
(25 m2) a zahradou (800 m2), Praha 6 - Suchdol, roh ulic
Budyňská a Gagarinova

Nabízíme k pronájmu dvoupodlažní, samostatný, nezařízený,
rodinný dům 7+1 jehož užitná plocha činí 280 m2. K domu patří
zahrada (800 m2) s terasou (25 m2). V přízemí domu je vstupní
hala, kuchyně s plně vybavenou kuchyňskou linkou (americká
lednice, sklokeram. deska, el. a mikrovlnná trouba, myčka a
digestoř), jídelním koutem a spíží, obývací pokoj se vstupem na
terasu a zahradu, pokoj, samostatná toaleta, komora (plyn. kotel a
pračka) a garáž. V prvním patře je pět ložnic, u dvou malá koupelna
(sprch. kout a toaleta) a velká koupelna (vana, sprch. kout, toaleta,
bidet). Garáž pro 2 auta a přístřešek u domu pro 2-3 auta. Veškeré
kabelové připojení k internetu, telefonu a satelitu je k dispozici.
Dřevěné podlahy a dlažba. Zahrada je udržována majitelem domu.
Trávník má automatické zavlažování. Dům má vlastní alarm. Klidné
bydlení ve vilové čtvrti. Nedaleko Česká zemědělská univerzita.
Poblíž zeleň, Sportcentrum Suchdol s plaveckým bazénem či
koupaliště Lysolajská pláž. Veškerá občanská vybavenost v místě -
škola, školka, pošta, obchody, poliklinika. Poplatky se hradí zvlášť,
kauce je jeden měsíční nájem. Průkaz PENB není k dispozici, proto
je uvedena třída G.

CENA: (za měsíc) 80 000,- Kč

Informace o nemovitosti

Počet podlaží objektu 2

Celková podlahová plocha (m2) 280

Druh objektu cihlová

Stav objektu velmi dobrý

Energetická třída G - Mimořádně nehospodárná

Vlastnictví osobní

Vlastní pozemek (m2) 920
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Plocha teras (m2) 25

Telekomunikace Telefon

Vybaveno Částečně zařízeno

Topení Lokální - plynové

Odpad Městská kanalizace

Plyn Zaveden

Občanská vybavenost Škola

Počet míst k parkování 5

Zastavěná plocha (m2) 120

Užitná plocha (m2) 280

Počet bytů - celkem 1

Poloha objektu samostatný

Nemovitost nabízí

Happy House Rentals, s.r.o.
Uruguayská 78/12
Praha 2 - Vinohrady
120 00
 

Realitní makléř

Josef Tichý
Mobil: +420 774 480 453
tichy@happyhouserentals.com
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