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Prodej, byt 3+kk, 107 m2, Plzeň, ul. Otýlie
Beníškové
Kupní cena

9 950 000 Kč
včetně provize

Na prodej luxusně vybavený byt 3+kk se dvěma terasami a parkovacím stáním v moderním bytovém domě v Plzni na
Roudné, jen pár kroků od centra města. Byt se nachází v 6.patře bytového domu Otýlie Beníškové a má okna i terasy na obě
strany domu, tedy východ i západ. Jde o atypický byt, který jeho majitel nechal velmi nadstandardně vybavit. Veškeré
podlahy jsou z masivu, dokonce i některé zdi jsou obloženy pravým dřevem. V kuchyni najdeme kuchyňskou linku na míru s
vestavěnými spotřebiči, v koupelně pak velkoformátové obklady té nejvyšší kvality, "plastické" osvětlení a nadstandardní
zařizovací předměty. Samozřejmostí je klimatizace. V bytě jsou pro zvýšení pocitu luxusu a vzdušnosti odstraněny některé
příčky, které však mohou být v případě potřeby lehce instalovány zpět.
Součástí bytu jsou dvě terasy o celkové výměře 31 m2, dále kryté parkovací stání v suterénu domu, na které navazuje obří
zděná sklepní koje o výměře 11,6 m2. V té lze zřídit např. soukromý ﬁtness nebo dílnu. V případě potřeby je možné jednat i o
druhém parkovacím stání.
Byt je vhodný pro někoho, kdo hledá moderní, luxusní bydlení v centru města s dostupností kompletní občanské vybavenosti
a veškerého společenského života. Výhled na Katedrálu sv. Bartoloměje z jedné terasy a na Roudnou z terasy druhé už jen
podtrhuje exklusivní charakter této nemovitosti.
Typ

byty, 3+kk

Rok výstavby

2020

Lokalita

Otýlie Beníškové, Severní
Předměstí

Datum nastěhování

1.9.2022

Výtah

Ano

Město

Plzeň

Komunikace

asfaltová

Okres

Plzeň-město

Elektřina

230 V

Vlastnictví

Osobní

Budova

Cihlová

Podlaží

7

Stav objektu

Novostavba

Energetický štítek

B

Bezbarierový

Ano

Poloha objektu

v bloku

Zařízení

částečně

Doprava

vlak,
dálnice,
silnice,
MHD,
autobus

Telekomunikace

kabelové rozvody

Vybavení

Sklep 11 m2
Garáž
Parkovací místo

Voda

dálkový vodovod

Topení

ústřední dálkové

Odpad

veřejná kanalizace

Plocha užitná

107 m2

Plocha celková

118 m2

