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Pronájem - Byty číslo zakázky: nb0264

Pronájem bytu 2+kk, 55,09 m2, Praha 10 - Uhřiněves, ul. Saturnova
Saturnova, 10400, Praha 22, Praha

12 500 Kč
za měsíc

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

Dispozice bytu: 2+kk Podlaží v domě: 1
Počet podlaží v domě: 4 Celková podlahová plocha: 48 m2

Druh objektu: smíšená Stav objektu: novostavba
Vlastnictví: osobní Lodžie: 7 m2

Sklep: 1 m2 Popis vybavení: Kuchyňská linka, Lednice,
Nábytek, Sporák, Vana,
Myčka

Umístění objektu: klidná část obce Doprava: 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: G - Mimořádně

nehospodárná

POPIS NEMOVITOSTI: Nabízíme vám k pronájmu velmi hezký byt v novostavbě o velikosti 2+kk, 55,09 m2 vč.
lodžie (7,22 m2) nacházející se ve zvýšeném přízemí čtyřpatrového cihlového domu z roku 2007.
Popis : Obývací pokoj ( 25,39 m2) je včetně kompletně vybaveného kuchyňského koutu, se vstupem na prostornou
lodžii,  s pěkným výhledem do zeleně. Další pokoj - ložnice (13,45 m2) je přístupná z chodby (2,78 m2), kde se nachází
také koupelna s wc (4,22 m2). Součástí bytu je komora (2,03) umístěná v bytě, kterou lze využít na sklad nebo jako
šatní prostor.
Vybavení bytu : kompletně vybavená moderní kuchyně (el. varná deska, digestoř, el. trouba, mw trouba), sedací
souprava včetně konferenčního stolku, jídelní stůl, vestavěné skříně - pokoj a komora. Orientace oken je na V-J. Dveře
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bytu jsou bezpečnostní - protipožární. Parkování je možné v okolí domu.
Dům se nachází v klidné části Uhřiněvsi, v blízkosti obory, přírodního parku Rokytka, Říčanka a Milíčova. Je zde
výborné autobusové spojení na metro Háje a Depo Hostivař a rychlé spojení vlakem do centra. 
Nájemné 12 500 Kč + poplatky za služby v bytě 2 500 Kč / měsíčně + el. byt.
V případě zájmu o prohlídku kontaktuje prosím pana Miloše Snaka: ---.


