Zaujala Vás tato nabídka?

Josef Tichý
+420 774 480 453

tichy@happyhouserentals.com

ID: 33029

5+1, Praha-Nebušice, ulice: K Hlásku

100 000 Kč /měsíc
Městská část

Praha-Nebušice Nebušice

Typ nabídky

Pronájem

Ulice

K Hlásku

Typ nemovitosti

dům

Dispozice

5+1

Vlastnictví

Osobní

Plocha

345 m2

Struktura budovy

Cihla

Patro

3. patro

Parkování

Garáž

Počet ložnic

4

Sklep

ano

Počet místností

6

PENB - Třída

Výtah

ne

Elektřina

220 V

Zařízeno

Nezařízeno

Kanalizace

Městská

Poplatky

+ poplatky 10.000 včt. energií, kauce 1 měs. ..

Plyn

Zaveden

K dispozici

ihned

Bytové jádro

Zděné

Terasa

ano

Vytápění

Lokální plynové

Balkón

ano

Dopravní dostupnostMHD

Internet

ADSL

Dopravní dostupnostPříměstská doprava
Dopravní dostupnostAuto
Využití

Nekomerční

Nabízíme Vám k pronájmu samostatně stojící, luxusní, dvoupodlažní rodinný dům 5+1 (345 m2) se zahradou
(1500 m2) v klidné oblasti plné zeleně Praze - Nebušicích. Dům se nabízí nezařízený nábytkem, podlaha v
přízemí je pokryta dlažbou, v prvním patře jsou parkety. V přízemí domu je prostorný obývací pokoj s krbem a
přímým vstupem na terasu a kuchyňský kout vybavený linkou s ostrůvkem a vestavnými spotřebiči (lednice s
mrazničkou, sklokeramická deska s digestoří, el. horkovzdušná trouba, mikrovlnná trouba a myčka). V prvním
patře jsou situovány 4 ložnice a dva prostorné balkóny. V domě jsou krásné čtyři koupelny s podlahovým
topením, zařízeny vanou, sprchovým koutem, umyvadly a oddělenými toaletami. V přízemý domu je krytý
vnitřní bazén s protiproudem. V suterénu je sauna a prostor využitelný jako herna nebo fitnes. K dispozici je
pračka, sušička, rozvod PC sítě, satelit, centrální vysavač, skladovací prostory ve sklepě a garáž s dálkovým
ovládáním pro 2 auta. Dům je zabezpečem alarmem a bezpečnostními skly. Stojí u lesa v klidné lokalitě, v
blízkosti zelených rekreačních zón, sportovních hřišť a mezinárodní školy Nebušice. Dobrá občanská
vybavenost : potraviny Albert, květinářství, knihovna, lékárna. Metro A Bořislavka asi ..
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