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Prodej samostatného RD, 309 m2, Březová-Oleško, Oleško (okres Praha-západ)

Prostorný, samostatný, částečně zařízený RD
6+kk (309 m2) se třemi terasami, bazénem,
zahradou (306 m2) a garáží, Březová-Oleško,
Praha západ
ČÍSLO ZAKÁZKY: N37683 TYP ZAKÁZKY: prodej

LOKALITA:
Březová-Oleško, Oleško (okres Praha-západ),
Východní

Prostorný, samostatný, částečně zařízený RD 6+kk (309 m2) se
třemi terasami, bazénem, zahradou (306 m2) a garáží,
Březová-Oleško, Praha západ

Prodej prostorného, samostatného rodinného domu 6+2x kk se třemi
terasami, bazénem, zahradou a garáží, u Zvole nedaleko Prahy.
Dům je částečně zařízený a nabízí možnost vícegeneračního bydlení
(5kk+1kk). V přízemí je vstupní hala, chodba, velký obývací pokoj s
krbem, kuchyňským koutem a vstupem na obě terasy a zahradu,
koupelna (sprch kout a WC), šatna, komora, technická místnost
(pračka), dřevěné schodiště a garáž s velkým úložným prostorem. V
patře je galerie u schodiště, ložnice s vlastní koupelnou (sprch. kout,
WC a bidet) a šatnou, chodba, tři ložnice, koupelna (rohová vana,
WC, bidet) a další ložnice s koupelnou (sprch kout, WC a bidet),
šatnou, samostatným kuchyňským koutem a terasou, kterou lze
využívat samostatně jako garsonku. V přízemí masivní dřevěná
podlaha, jinak dlažba, v patře plovoucí podlahy a dlažba. V přízemí
podlahové topení, v patře topné kameny a přímotopy, teplá voda ze
dvou boilerů. Vlastní vrtaná studna. Jímka 10 m3. Bazén s
protiproudem vyhřívaný tepelným čerpadlem. Bezproblémové
připojení k internetu od místního provozovatele. Dům je na konci
neprůjezdné obce ve slepé ulici s výhledem na pole a okolní lesy a
nabízí klidné bydlení v přírodě. Na pozemku je vzrostlá, udržovaná
zahrada, dvě terasy a bazén. Garáž pro jedno auto, další stání před
garáží a bezproblémové parkování několika vozů na ulici. Vedle
parcely je samostatný pozemek (539 m2), který je možné přikoupit
(cena 4 mil) či bezplatně užívat. Dobré spojení do Prahy-autobusová
zastávka U topolů asi 5 min chůze a dále 40 min metro C Kačerov
nebo 13 min železniční stanice Vrané n/Vltavou a dále 30 min metro
C Hlv nádraží. MŠ a místní úřad v obci, ZŠ, pošta, obchody a lékaři v
sousedních obcích. Nedaleko supermarkety a hobby market.
Výhledově metro D Písnice 15 min jízdy autem. Průkaz PENB není k
dispozici, proto je uvedena třída G. Dům je aktuálně pronajatý za 40
000 Kč měsíčně. Ať kupujete tuto nemovitost jako investici k
pronájmu či nikoliv, rádi Vám poskytneme naše nadstandar...
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Prodej samostatného RD, 309 m2, Březová-Oleško, Oleško (okres Praha-západ)

CENA: (za nemovitost) 12 490 000,- Kč

Informace o nemovitosti

Počet podlaží objektu 2

Celková podlahová plocha (m2) 309

Druh objektu cihlová

Stav objektu velmi dobrý

Energetická třída G - Mimořádně nehospodárná

Vlastnictví osobní

Vlastní pozemek (m2) 518

Umístění objektu nová zástavba

Stáří objektu 2001

Orientace Sever

Počet míst k parkování 2

Zastavěná plocha (m2) 212

Užitná plocha (m2) 309

Počet bytů - celkem 2

Poloha objektu samostatný

Nemovitost nabízí

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

Realitní makléř

Blažena Polahárová
Mobil: +420 775 666 345
polaharova@happyhouserentals.com
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