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Pronájem bytu 2+1, 58 m2, OV, Praha 5, Smíchov, ul. Hořejší nábřeží

Nemovitost nabízí

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

Krásný, plně zařízený, podkrovní,
mezonetový byt 2+1 (58 m2) se střešní
terasou (29 m2), Praha 5 - Smíchov, ulice
Hořejší nábřeží.
ČÍSLO ZAKÁZKY: N28130 TYP ZAKÁZKY: pronájem

LOKALITA: Praha 5, Smíchov, Hořejší nábřeží

Krásný, plně zařízený, podkrovní, mezonetový byt 2+1 (58 m2)
se střešní terasou (29 m2), Praha 5 - Smíchov, ulice Hořejší
nábřeží.

Nabízíme Vám k pronájmu tento krásný, podkrovní, mezonetový
byt 2+1 se střešní terasou, 5. patro cihlového domu s výtahem na
Praze 5 - Smíchov. Zrekonstruovaný byt je plně zařízen stylovým
nábytkem a nabízí ve spodním patře vstupní halu, ložnici a
koupelnu (rohová vana, toaleta a bidet). V horním patře obývací
pokoj s jídelnou, zařízenou kuchyň, koupelnu (sprch. kout, toaleta a
bidet) a zimní zahrádku. V dalším podlaží je prostorná, střešní
terasa s nádherným výhledem směr Žižkovský vysílač nebo přes
Vltavu na hrad Vyšehrad. K dispozici LCD TV, telefon a internet
připojení. Parkety a dlažba. Plynový kotel v bytě. Parkování na ulici
- zóny. Byt leží přímo na břehu Vltavy, nedaleko parku Sacré
Coeur, známých Petřínských sadů nebo Smíchovské náplavky. V
okolí dále naleznete veškerou občanskou vybavenost, mnoho
skvělých restaurací, kaváren, divadel, kin a nákupní centrum Nový
Smíchov. Výborné dopravní spojení, stanice metra B, tramvají a
autobusů Anděl je vzdálena asi 5 min chůze. Poplatky se hradí
zvlášť, kauce se rovná třem měsíčním nájmům. Průkaz PENB není
k dispozici, proto je uvedena třída G.

CENA: (za měsíc) 36 000,- Kč

Informace o nemovitosti

Dispozice bytu 2+1

Číslo podlaží v domě 6

Počet podlaží objektu 5

Celková podlahová plocha
(m2)

58

Druh objektu cihlová

Stav objektu velmi dobrý

Energetická třída G - Mimořádně nehospodárná
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Vlastnictví osobní

Plocha teras (m2) 29

Umístění objektu centrum

Telekomunikace Telefon

Topení Lokální - plynové

Plyn Zaveden

Občanská vybavenost Škola

Užitná plocha (m2) 87

Realitní makléř

Yegor Blagodarnyi
Mobil: +420 774 480 451
yegor@happyhouserentals.com
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