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Pronájem - Domy a vily číslo zakázky: nrd0277

Pronájem rodinného domu 6+1/G, 210m2, Praha 6 - Suchdol, ul. K
Drsnici
K Drsnici, 16500, Praha-Suchdol, Praha

38 000 Kč
za měsíc

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

Poloha objektu: samostatný Druh objektu: smíšená
Stav objektu: dobrý Počet podlaží v objektu: 2
Typ domu: patrový Zastavěná plocha: 166 m2

Užitná plocha: 210 m2 Plocha parcely: 479 m2

Plocha zahrady: 313 m2 Plocha sklepu: 6 m2

Popis vybavení: . Ostatní: Garáž
Doprava: MHD Elektřina: Elektro - 230 V; Elektro -

380 V
Voda: Voda - zdroj pro celý

objekt; Voda - dálkový
vodovod

Telekomunikace: Telefon; Internet

Topení: Ústřední - elektrické Odpad: Kanalizace
Energetická náročnost: G - Mimořádně

nehospodárná

POPIS NEMOVITOSTI: Nabízíme k pronájmu prostorný rodinný dům v ulici K Drsnici, v klidné části Suchdola.
Dům o dispozici 6+1, s pěti neprůchozími ložnicemi, s velkým obývacím pokojem s jídelnou a krbem, 2 x koupelna, 2 x
WC, prádelna, sklep, garáž pro jedno auto a další parkovací stání na vlastním pozemku pro druhé auto, na zahradě
sezení pod pergolou s krbovým grilem. Dům je v dobrém udržovaném stavu, částečně vybavený, vhodný pro velkou
rodinu.
Klidná část kraje Suchdola, s výbornou dostupností do centra Prahy.
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Nájemné činí 38 000 Kč/měsíc + záloha 500 Kč/os./měsíc na vodu a odvoz odpadu + převod elektroměru na nájemce
(v současné době se platí za elektřinu záloha 7 500 Kč/měs. Dům je vytápěn el. kotlem, el. ohřev vody, vaření a další
spotřeba domácnosti, vše na elektriku, plyn není). V domě lze topit také v krbu dřevem, teplovody z krbu jsou
rozvedeny do všech pokojů.
Dům je volný ihned, doporučujeme prohlídku.


