Zaujala Vás tato nabídka?
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ID: 32483

5+kk, Praha 8, Kobylisy, ulice: Ke Stírce

14 990 000 Kč
Městská část

Praha 8 Kobylisy

Typ nabídky

Prodej

Ulice

Ke Stírce

Typ nemovitosti

byt

Dispozice

5+kk

Vlastnictví

Osobní

Plocha

121.6 m2

Struktura budovy

Cihla

Patro

4. patro

Parkování

Garážové stání

Počet ložnic

2

Sklep

ano

Počet místností

5

PENB - Třída

C - Úsporná

Výtah

ano

Elektřina

220 V

Zařízeno

Nezařízeno

Plyn

Zaveden

Poplatky

+ daň z nabytí nemovitých věcí

Bytové jádro

Zděné

K dispozici

ihned

Vytápění

Lokální plynové

Terasa

ano

Využití

Nekomerční

Balkón

ne

Vybavení

Kuchyňská linka, Lednice, Sporák,

Internet

Kabel

Sprchový kout

Ojedinělá nabídka střešního bytu s rozsáhlými terasami ( 99,3m2 a 14,3m2) o ploše 121,6m2 ve 3. patře
cihlového domu z roku 2009 v Praze 8 - Kobylisy - Residence Garden Stírka. Jedná se o jediný byt na patře, ve
kterém jsou použity nadstandartní materiály - např.indická žula. Ze všech místností je přístup na terasu, ze které
je hezký výhled na Prahu. Interiér bytu nabízí prostorný, slunný obývací pokoj s kuchyňským koutem, tři ložnice,
hostinský pokoj či případně může být místnost přetvořena na ateliér nebo zimní zahradu. Dále se zde nachází
dvě koupelny, jedna s vanou druhá se sprchovým koutem a technická místnost s vestavnou skříní. Kuchyňská
linka z masivu je vybavena vestavnými spotřebiči - sklokeramická deska, trouba, mikrovlnná trouba, myčka,
lednice s mrazákem, odsavač par. Dveře a nábytek jsou vyrobeny na zakázku. Funkční klimatizační jednotky v
obývacím pokoji a ložnicích. Nové markýzi na dálkové ovládání na terase. Dřevěné podlahy a dlažba. Plastová
okna, na některých z nich jsou žaluzie. Alarm. Bezpečnostní dveře. O2 v domě. K bytu náleží garážové stání a
uzamykatelný sklep (cca 3m2). V blízkosti domu tramvajová zastávka Ke Stírce. Metro C - Kobylisy 150 metrů od
domu. Dům se nachází na rozhraní Tróji a Kobylis. ..
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