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Prodej - Byty číslo zakázky: pb0289

Prodej bytu 3+1, 81,90 m2, Praha 2 - Vinohrady, ul. Záhřebská
Záhřebská, 12000, Praha 2, Praha

9 800 000 Kč
za nemovitost

Vyřizuje
Zákaznická linka
GSM: +420 602 206 394
E-mail:
dvorak@progressreality.cz

Dispozice bytu: 3+1 Podlaží v domě: 4
Počet podlaží v domě: 7 Celková podlahová plocha: 82 m2

Druh objektu: panelová Stav objektu: dobrý
Vlastnictví: družstevní Výška stropu: 2.6
Balkón: 3 m2 Sklep: 2 m2

Popis vybavení: Kuchyňská linka, Vana Umístění objektu: klidná část obce
Doprava: vlak; dálnice; silnice;

MHD
Elektřina: Elektro - 230 V; Elektro -

380 V
Voda: Voda - zdroj pro celý

objekt; Voda - dálkový
vodovod

Telekomunikace: Telefon; Internet

Plyn: Plynovod Topení: Ústřední - plynové
Energetická náročnost: E - Nehospodárná

POPIS NEMOVITOSTI: Dovolujeme si vám nabídnout ke koupi zajímavý byt v družstevním vlastnictví v samém
centru Prahy 2 Vinohrad, o dispozici 3+1, o podlahové ploše 81,90 m2 nacházející se ve 3. nadzemním podlaží
šestipatrového panelového domu s výtahem z roku 1989.

Popis bytové jednotky :
Z prostorné předsíně se z jedné strany dostanete do kuchyně s jídelním koutem, obývacího pokoje, který je propojen s
kuchyní a do komory, která se nachází vedle obývacího pokoje. Na druhé straně bytu je k dispozici koupelna s vanou a
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samostatné wc, ložnice a dětský pokoj s prostorným balkónem. Oba pokoje mají výhled do tichého vnitrobloku s
orientací JV. Všechny pokoje jsou neprůchozí. Na podlahách dlažba, pvc a koberce. Všechna okna mají vnitřní žaluzie.
K bytové jednotce náleží uzamykatelný sklepní prostor umístěný v suterénu domu. Dům je v dobrém, udržovaném
stavu, nové vstupní dveře na bezpečnostní čip, nová střecha.

Lokalita :
Byt se nachází v srdci Vinohrad, v pěší dostupnosti metra ---, Náměstí Míru a tramvajových zastávek směřující do
centra i do okrajových částí Prahy. Tato část Vinohrad nabízí příjemné bydlení jak pro rodiny s dětmi tak i pro
svobodný pár. V okolí domu se nachází veškerá občanská vybavenost např. park Grébovka, park Folimanka, malé i
větší obchody, pošta, banky, základní škola Jana Masaryka, zdravotní zařízení VFN na Karlově náměstí a mnoho
dalších.
V případě zájmu je možné byt převést do osobního vlastnictví a to po splacení anuity, která v současné době činí
240.000 Kč. Cena nemovitosti 9.800.000 Kč + provize rk.

Koupi nemovitosti lze financovat hypotéčním úvěrem, který vám rádi a co nejrychleji pomůžeme vyřídit. Pro
podrobnější informace volejte pana Ladislava Dvořáka - ---.


