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Prodej - Byty číslo zakázky: pb0266

Prodej bytu 3+kk, 69 m2, Praha 9 - Černý most, ul. Kpt. Stránského
Kpt. Stránského, 19800, Praha 14, Praha

4 490 000 Kč
za nemovitost

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

Dispozice bytu: 3+1 Podlaží v domě: 10
Počet podlaží v domě: 10 Celková podlahová plocha: 69 m2

Druh objektu: panelová Stav objektu: dobrý
Vlastnictví: osobní Lodžie: 3 m2

Sklep: 3 m2 Popis vybavení: .
Telekomunikace: Telefon; Internet Energetická náročnost: G - Mimořádně

nehospodárná

POPIS NEMOVITOSTI: Nabízíme vám ke koupi velmi hezký byt v osobním vlastnictví o dispozici 3+kk (3+1), 69
m2 s lodžií (2,84 m2) a sklepem (2,87 m2) nacházející se v 9. patře panelového domu s výtahem. Dům je v dobrém,
udržovaném stavu, nový výtah. Byt má nově vyzděné jádro s velmi kvalitně provedenou koupelnou, nová plastová okna,
nové podlahové krytiny (dlažba, plovoucí podlaha). Kuchyňský kout (7,85 m2) s novou kuchyňskou linkou se všemi
spotřebiči ( varná deska, mw, el. trouba, digestoř a myčka nádobí). Celková užitná plocha bytu činí 69 m2 vč. lodžie a
komory.
Popis nemovitosti :
Prostorná předsíň (9,39 m2) s dostatkem úložných prostor se vstupem do 3 neprůchozích pokojů (18,38 m2, 13,12 m2,
10,30 m2), koupelny s vanou (2,86 m2) a do samostatného wc (0,94 m2). Z ložnice je přímý vstup na lodžii (2,84 m2) s
orientací na východ a výhledem do zeleně. Sklep ( 2,87 m2) je součástí celkové podlahové plochy. Vynikající občanská
vybavenost, školy, školky, parky, obchody, vše v místě. Celá lokalita prochází velkou revitalizací, o které se můžete
dočíst na: ---. V okolí domu se nachází mnoho cyklostezek např. cyklostezka parkem U Čeňků, lesopark Čihadla
(rozhledna Doubravka). Procházkové trasy podél rybníků a krásné přírody, hodně zeleně, dětská hřiště v místě,
kavárny, restaurace, sportovní příležitosti. Golfové hřiště v dostupné vzdálenosti. OC Černý Most 8 min. chůze od
domu. Byt je volný ihned. Měsíční poplatky činí 6.276 Kč + el. Finanční prostředky je možné čerpat hypotéčním
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úvěrem, který vám rádi vyřídíme. Veškeré další informace obdržíte u jednatele společnosti pana Miloše Snaka.


