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Pronájem bytu 3+kk, 185 m2, OV, Praha 2, Nové Město, ul. Na Zderaze

Prostorný, světlý, mezonetový, nezařízený,
podkrovní byt 3+kk (185 m2) s velkou terasou
(35 m2) v 5. patře, Praha 2 - Nové Město, ul Na
Zderaze
ČÍSLO ZAKÁZKY: N23755 TYP ZAKÁZKY: pronájem

LOKALITA: Praha 2, Nové Město, Na Zderaze

Prostorný, světlý, mezonetový, nezařízený, podkrovní byt 3+kk
(185 m2) s velkou terasou (35 m2) v 5. patře, Praha 2 - Nové
Město, ul Na Zderaze

Luxusní, světlý, prostorný, podkrovní, mezonetový byt 3+kk s
terasou v 5. patře cihlového domu s výtahem v centru Prahy - Nové
Město. Ve spodní části bytu se nachází vstupní hala, prostorný
obývací pokoj s akváriem spojený s kuchyní (linka, skloker. deska,
el. trouba, myčka, lednice s mrazničkou, jídelní stůl s židlemi),
ložnice, koupelna (sprchový kout, toaleta a bidet) a technická
místnost/sušárna (plynový kotel, pračka). V horní části je ložnice se
vstupem na velkou terasu s krásným výhledem na Prahu, šatna a
druhá koupelna (vířivá vana, masážní sprchový kout a sauna). K
dispozici je telef a internet připojení, SAT a kabelová TV. Dřevěné
podlahy a dlažba. Klimatizace. Parkování na ulici - zóny. Byt možno
zařídit nábytkem. Klidné bydlení ve velmi žádané lokalitě se skvělou
občanskou vybaveností a spojením. Nedaleko park na Karlově
náměstí nebo na ostrově Žofín, tramvaja, autobusy a metro B
Karlovo nám. Poplatky se hradí zvlášť, kauce tři měsíční nájmy.
Průkaz PENB není k dispozici, proto je uvedena třída G.

CENA: (za měsíc) 100 000,- Kč

Informace o nemovitosti

Dispozice bytu 3+kk

Číslo podlaží v domě 6

Počet podlaží objektu 5

Celková podlahová plocha (m2) 185

Druh objektu cihlová

Stav objektu velmi dobrý

Energetická třída G - Mimořádně nehospodárná

Vlastnictví osobní

Plocha teras (m2) 35

Umístění objektu centrum
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Telekomunikace Telefon

Vybaveno Částečně zařízeno

Topení Lokální - plynové

Odpad Městská kanalizace

Plyn Zaveden

Občanská vybavenost Škola

Rok rekonstrukce 2002

Užitná plocha (m2) 220

Nemovitost nabízí

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

Realitní makléř

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