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Prodej, byty/5+kk, 134 m2, Dejvice, 16000 Praha
6 [ID 41864]
Kupní cena

14 400 000 Kč
včetně provize

Krásný byt mezonetového typu v bytové vile pod Ořechovkou.
Bydlení je dispozičně řešeno jako 5kk, dvě koupelny, tři toalety, pro vícečlennou rodinu naprostý ideál.
Nezapomeňme zmínit krásnou velkou terasu s malebným výhledem po okolí. Vzhledem k adrese netřeba více popisovat,
hluboká vjemová slast.
Dále stojí za zmínku obývací pokoj s dřevěnými stropními trámy a samostatná garsoniéra, která může sloužit pro dospívající
dítě, nebo jako pracovna či vícegenerační bydlení.
Bydlení v domě je korunováno devizou téměř rodinných vztahů ve vilové čtvrti, skvělá dostupnost dopravy a všech
potřebných služeb.
Závěrem trocha technických zmínek: střecha je zcela nová, taktéž nové zateplení a fasáda.
Zahrada kolem domu bude po koupi v automatickém procentuálním vlastnictví, tedy i užívání.

K bytu náleží parkovací místo přímo u domu.
Co více dodat? Přijďte se podívat a na vlastní oči přesvědčit.
Astonishing mezonet apartment in residential vila below Ořechovka.
Layout solution of the ﬂat is 5kk, two bathrooms, three toilets, ideal for multi-person family. We should not forget to mention
beautiful terrace with stunning view over picturesque surroundings. According to adress there is not much more to say, deep
perception treat.
The living room is showing its dominance by huge wooden beams and solo studio ﬂat that can be used for maturing children
or as a workplace.
Living in the house is crowned by almost family relationships between owners in vila area surrounding the house, great
accesibility of all the services you could ever need.
We leave all technical stuﬀ here at the end • whole new roof, thermal insulation and facade
Garden around the house will be in percentage ownership and enabled to use after buying the apartment.
The apartment includes parking space right next to the house.
Is there more to say? Come to see with your own eyes.
Typ

byty, 5+kk

Podlaží

3

Lokalita

České družiny, Dejvice

Stav objektu

Velmi dobrý

Město

Praha

Energetický štítek

C

Okres

Hlavní město Praha

Datum nastěhování

1.8.2022

Vlastnictví

Osobní

Podlaží celkem

3

Budova

Cihlová

Výtah

Ne

Plocha užitná

134 m2

