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Prodej - Byty číslo zakázky: pb0290

Prodej bytu 3+1, 84m2, Praha 4 - Chodov, ul. Kloboukova
Kloboukova, 14800, Praha 11, Praha

6 190 000 Kč
za nemovitost

Vyřizuje
Miloš Snak
GSM: +420 608 206 394
E-mail:
snak@progressreality.cz

Dispozice bytu: 3+1 Podlaží v domě: 4
Počet podlaží v domě: 5 Celková podlahová plocha: 73 m2

Druh objektu: panelová Stav objektu: dobrý
Vlastnictví: osobní Lodžie: 6 m2

Sklep: 5 m2 Popis vybavení: .
Doprava: dálnice; silnice; MHD Voda: Voda - zdroj pro celý

objekt; Voda - dálkový
vodovod

Telekomunikace: Telefon; Internet Topení: Jiné
Energetická náročnost: G - Mimořádně

nehospodárná

POPIS NEMOVITOSTI: Nabízíme vám ke koupi pěkný, světlý byt o velikosti 3+1, 84 m2 včetně lodžie a sklepa,
nacházející se ve 4. NP/5.NP panelového domu z roku 1991 bez výtahu ve velmi oblíbené lokalitě Prahy 4 Chodov
(Roztyly) blízko metra Roztyly a obchodního centra Chodov Westfield.
Popis bytové jednotky :
- byt je v původním, velmi dobrém udržovaném stavu, umakartové jádro, plastová okna a zateplení domu cca 6let
- 3 x pokoj (18m2, 12,60m2, 12,50m2), kuchyň (11m2), předsíň (12,10m2), koupelna (2,90m2) a oddělené wc (1m2).
- lodžie (6,20m2) orientovaná na jih, s nádherným výhledem ke Kunratickému lesu
- prostorná sklepní kóje (4,60m2) umístěná v 1.PP domu
- na podlahách nové PVC a koberce

Popis domu :
- dům zateplen (cca 6-7 let)
- nová plastová okna
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- nová střecha a stoupačky
- dům bez výtahu

Popis lokality :
Nemovitost se nachází v oblíbené části Chodova - Roztyly, blízko metra Roztyly a nákupního centra Chodov Westfield.
V okolí se nachází zdravotní střediska (Medicentrum Praha, Topdent clinic...), restaurace, obchody, základní škola a
školka, jazyková škola Elvis, sportovní zařízení (curling promo....) a další.
MHD v pěší dostupnosti (120m) bus 135 ve směru metro "C" Roztyly nebo Chodov.
V případě financování hypotéčním úvěrem jsme vám k dispozici prostřednictvím našeho finančního poradce, který vám
rád pomůže hypotéční úvěr vyřídit.
Podrobnější informace získáte u makléře této nemovitosti pana Miloše Snaka ----.


