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Pronájem samostatného RD, 250 m2, Praha 8, Březiněves

Nezařízený rodinný dům 6+kk (250 m2) s
terasou (20 m2), zahradou (900 m2) a
dvojgaráží, Praha - Březiněves, ulice V
Pěšinkách
ČÍSLO ZAKÁZKY: N35721 TYP ZAKÁZKY: pronájem

LOKALITA: Praha 8, Březiněves, V pěšinkách

Nezařízený rodinný dům 6+kk (250 m2) s terasou (20 m2),
zahradou (900 m2) a dvojgaráží, Praha - Březiněves, ulice V
Pěšinkách

Nabízíme k pronájmu rodinný dům o dispozici 6+kk s pozemkem
1000 m2 a dvojgaráží v klidné lokalitě Praha - Březiněves. Budete 1.
nájemník v novostavbě z roku 2014. Dům se nabízí nezařízený
kromě kuchyně, kde bude kuchyňská linka se spotřebiči. Dům se
skládá ze vstupní haly, obývacího pokoje s kuchyňským koutem a
vstupem na terasu, 5 ložnic, 2 koupelen - v jedné je vana, toaleta,
bidet, topný žebřík a ve druhé sprchový kout a toaleta, další dvě
toalety jsou zvlášť, komory, šatny a technické místnosti. Na podlaze
je vinyl, koberce a dlažba. Dům má vlastní plynový kotel - v přízemí
je podlahové topení a v patře radiátory. V domě je alarm a připojení
k internetu. 4 minuty od domu se nachází autobusová zastávka Na
Fabiánce, odkud jezdí autobusy na metro C Ládví. V okolí domu je
veškerá občanská vybavenost - restaurace, obchody, koupaliště,
parky. Poplatky se hradí zvlášť. Provize RK je 1 měsíční nájem +
DPH. Průkaz PENB není k dispozici, proto je uvedena třída G.

CENA: (za měsíc) 60 000,- Kč

Informace o nemovitosti

Počet podlaží objektu 2

Celková podlahová plocha (m2) 250

Druh objektu cihlová

Stav objektu novostavba

Energetická třída G - Mimořádně nehospodárná

Vlastnictví osobní

Vlastní pozemek (m2) 1000

Plocha teras (m2) 20

Vybaveno Částečně zařízeno

Odpad Městská kanalizace
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Pronájem samostatného RD, 250 m2, Praha 8, Březiněves

Plyn Zaveden

Stáří objektu 2014

Orientace Sever

Počet míst k parkování 2

Zastavěná plocha (m2) 97

Užitná plocha (m2) 250

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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