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Pronájem  RD, 340 m2, Praha 6, Ruzyně

Samostatná, nezařízená vila 6+kk (340 m2) s
bazénem, dvěma terasami, zahradou (350 m2)
a garáží v Ruzyni, Praha 6, ul Nad višňovkou
ČÍSLO ZAKÁZKY: N29040 TYP ZAKÁZKY: pronájem

LOKALITA: Praha 6, Ruzyně, Nad višňovkou

Samostatná, nezařízená vila 6+kk (340 m2) s bazénem, dvěma
terasami, zahradou (350 m2) a garáží v Ruzyni, Praha 6, ul Nad
višňovkou

Prostorná, patrová vila 6+kk se dvěma terasami, hezkou zahradou,
bazénem a garáží na Praze 6 - Ruzyni. Vila je nezařízená a nabízí
vstupní halu, obývací pokoj s krbem a kuchyňským koutem (linka a
spotřebiče Bosch-lednice s mraznicí, indukční deska, el. trouba,
digestoř, myčka), pět ložnic, tři koupelny (rohová vana jacuzzi,
sprchový kout, WC, bidet a 2x sprch kout, toaleta), šatnu (skříně),
technickou místnost (pračka, sušička, plyn. kotel, sprch kout) a v
suterénu samostatné WC. Garáž pro dvě auta a další stání ve dvoře.
Plovoucí podlahy a dlažba. K dispozici satelit, připojení k internetu
(ADSL), alarm napojený na PCO a příprava na mobilní klimatizační
jednotku. Krytý, vyhřívaný bazén (5 x 3 x 1,7m) s protiproudem.
Pohodové bydlení v klidné residenční čtvrti. V blízkosti vily přírodní
park Obora Hvězda a aktivní lesopark Řepy. Veškerá občanská
vybavenost v místě. Stanice autobusů a tramvají asi 4 min chůze od
domu a dále metro A 10 min nebo centrum 20 min jízdy. Poplatky se
hradí zvlášť, kauce 2dva měsíční nájmy. Průkaz PENB není k
dispozici, proto je uvedena třída G.

CENA: (za měsíc) 85 000,- Kč

Informace o nemovitosti

Počet podlaží objektu 3

Celková podlahová plocha (m2) 340

Druh objektu cihlová

Stav objektu velmi dobrý

Energetická třída G - Mimořádně nehospodárná

Vlastnictví osobní

Počet podlaží pod zemí 1

Vlastní pozemek (m2) 650

Telekomunikace Telefon

Vybaveno Částečně zařízeno
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Pronájem  RD, 340 m2, Praha 6, Ruzyně

Topení Lokální - plynové

Odpad Městská kanalizace

Plyn Zaveden

Občanská vybavenost Škola

Rok rekonstrukce 2018

Stáří objektu 1996

Orientace Sever

Počet míst k parkování 3

Připojení na internet ADSL

Zastavěná plocha (m2) 175

Užitná plocha (m2) 340

Počet bytů - celkem 1

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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