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Pronájem nového dvoupatrového bytu 4+1
(balkon, 2 koupelny) ve staré zástavbě poblíž
metra Prosek
Cena pronájmu

23 000 Kč

Nabídka dlouhodobého pronájmu překrásného moderního bytu, který na dvou podlažích nabízí rozlehlý interiér ve velice
vysokém standardu. Celková dispozice nově dokončeného bytu je 4+1 se společenskou částí (obývací pokoj a kuchyně,
vstupní část a koupelna s vanou) v první úrovni bytu, a třemi ložnicemi, koupelnou a šatnou v druhém podlaží bytu.
Byt je zcela nově po rekonstrukci, aktuálně do něj byla nově nainstalována kuchyňská linka (viz plánek ve fotogalerii) a je k
dispozici k nastěhování ihned. Byt bude k pronájmu jinak nezařízený nábytkem, vyjma vestavěných skříní v předsíni. Dvě
koupelny; horní se sprchou a WC, a dolní s vanou, toaletou, a kombinovaným plynovým kotlem etážového topení. Vstup do
bytu je z druhého patra (poslední běžné podlaží) menšího bytového domu z 60. let 20. století, načež druhé patro bytu se
nachází v podkrovním prostoru. Dům je bez výtahu, má nově revitalizovanou fasádu vč. všech oken, a v podzemním podlaží
nabízí jako příslušenství bytu 2 sklepní kóje.
Naprosto klidné prostředí v dopravně nezatížené oblasti pár minut pěšky od dopravního uzlu u stanice metra Prosek. Velice
doporučujeme prohlídku. Výhled z bytu je zejména na jih, s téměř panoramatickým pohledem na velkou část Prahy.
Strategická poloha a klidné prostředí dělá z tohoto bytu skvělou nabídku bydlení např. pro 3- až 5-člennou rodinu.
Typ

byty, 4+1

Podlaží celkem

3

Lokalita

Klíčovská, Prosek

Podlaží podzemních

1

Město

Praha

Výtah

Ne

Okres

Hlavní město Praha

Komunikace

asfaltová

Vlastnictví

Družstevní

Elektřina

Budova

Cihlová

230 V,
400 V

Podlaží

3

Doprava

Stav objektu

Po rekonstrukci

Energetický štítek

G

vlak,
dálnice,
silnice,
MHD

Bezbarierový

Ne

Telekomunikace

Poloha objektu

v bloku

telefon,
internet,
kabelová televize

Zařízení

částečně

Vybavení

Balkón 2 m2
Sklep 6 m2

Rok výstavby

1960

Voda

dálkový vodovod

Rok rekonstrukce

2020

Plyn

plynovod

Datum nastěhování

1.8.2020

Topení

ústřední plynové

Odpad

veřejná kanalizace

Plocha užitná

110 m2

Plocha podlahová

110 m2

Plocha celková

118 m2

Výška stropu

2.6

