Zaujala Vás tato nabídka?

Josef Tichý
+420 774 480 453

tichy@happyhouserentals.com

ID: 35746

5+kk, Praha 5, Hlubočepy, ulice: Švábova

55 000 Kč /měsíc
Městská část

Praha 5 Hlubočepy

Typ nabídky

Pronájem

Ulice

Švábova

Typ nemovitosti

dům

Dispozice

5+kk

Vlastnictví

Osobní

Plocha

320 m2

Struktura budovy

Cihla

Patro

Nezadáno

Parkování

Kryté stání

Počet ložnic

4

Sklep

ne

Počet místností

6

PENB - Třída

Výtah

ne

Elektřina

220 V

Zařízeno

Nezařízeno

Kanalizace

Městská

Poplatky

+ poplatky 7000 včt. energií, kauce 1 měsíční .. Plyn

Zaveden

K dispozici

ihned

Vytápění

Lokální plynové

Terasa

ano

Dopravní dostupnostMHD

Balkón

ne

Dopravní dostupnostAuto

Internet

Kabel

Využití

Nekomerční

Vybavení

Kuchyňská linka, Lednice, Pračka,
Sporák, Sprchový kout

moderní, patrová vila 5+kk na pozemku o rozloze 860 m2, který se nachází v klidné části Prahy 5 - Hlubočepy.
Dům je dobře prosvětlen a nachází se v něm obývací pokoj s přímým vstupem na terasu a zahradu, kuchyňský
kout ( linka, lednice s mraznicí, el. sporák se sklokeram. deskou a horkovzdušnou troubou, digestoř, mikrovlná
trouba, myčka), 3 ložnice, 1 pracovna, 3 koupelny (rohová vana, sprch. kout, WC, topný žebřík a vana, WC, topný
žebřík a sprch. kout, WC, bidet) a jedno WC zvlášť. V technické místnosti je pračka, sušička, plynový kotel na
vytápění a centrální vysavač. Samozřejmostí jsou další úložné prostory a vestavné skříně na oblečení v každé
ložnici, na oknech jsou závěsy. K dispozici internetové připojení. Na podlahách jsou čerstvě nalakované parkety
a dlažba. Je nově vymalováno, vše ve výborném stavu připraveno pro nového nájemníka. Dům obklopuje
udržovaná zahrada se vzrostlými stromy a zavlažovacím systémem. Směrem z ulice jsou krytá parkovací místa a
další parkování je v ulici před domem. Dům stojí v klidné, krajní, slepé ulici a za ní je les.
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