Zaujala Vás tato nabídka?

Josef Tichý
+420 774 480 453

tichy@happyhouserentals.com

ID: 29024

6+1, Praha 6, Střešovice, ulice: Nad
hradním vodojemem

49 000 Kč /měsíc
Městská část

Praha 6 Střešovice

Typ nabídky

Pronájem

Ulice

Nad hradním vodojemem

Typ nemovitosti

dům

Dispozice

6+1

Vlastnictví

Osobní

Plocha

234 m2

Struktura budovy

Cihla

Patro

Nezadáno

Parkování

Garáž

Počet ložnic

5

Sklep

ne

Počet místností

7

PENB - Třída

Výtah

ne

Elektřina

220 V

Zařízeno

Nezařízeno

Plyn

Zaveden

Poplatky

+ popl. 6000,- vč. energií, kauce 1 nájemné

Vytápění

Ústřední plynové

K dispozici

ihned

Využití

Nekomerční

Terasa

ano

Vybavení

Kuchyňská linka, Lednice, Sporák,

Balkón

ne

Internet

Kabel

Sprchový kout

Krásný řadový rodinný dům se zahrádkou po rekonstrukci na Praze 6-Střešovice v blízkosti Ořechovky. Tato
nemovitost se nachází v klidné rezidenční čtvrti v těsné blízkosti mezinárodní školy "Park Lane" na Praze
6-Střešovice, dům je nezařízen. Celková obytná plocha je 234 m2. Dispozice domu nabízí v přízemí dvě průchozí
místnosti vhodné jako prostor pro kanceláře nebo pro hosty, koupelna s vanou a záchodem, v prvním patře je
prostorný obývací pokoj s krbem a kuchyně s kuchyňskou linkou vybavenou všemi vestavěnými spotřebiči,
obývací pokoj s přímým vstupem na terasu (rozloha 10 m2) a zahradu (50 m2), toaleta. V druhém patře je 3x
ložnice, 2x koupelna se sprchovým koutem a toaletou, v podkroví je ještě jedna místnost. Na podlahách jsou
dlažby a dřevěné parkety. Vytápění je lokální na plyn. Možnost internetu a telefonu je samozřejmostí. Celý
objekt je zabezpečen s možností připojení na PCO. Velmi hezká reprezentativní lokalita s dobrou občanskou
vybaveností a dostupností MHD. Do centra města se dostanete do 20 min. při použití MHD (tram+metro) nebo
10 min.autem. V blízkosti se dále nachází mezinárodní školy v Nebušicích a Ruzyni. Na letiště 10 min.autem.
Průkaz PENB není k dispozici, proto je uvedena třída G.
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