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Pronájem - Domy a vily číslo zakázky: nrd0255

Pronájem rodinného domu 5+1, 220 m2, Praha 6 - Řepy, ul. Na
Fialce I.
Na Fialce I, 16300, Praha 17, Praha

35 000 Kč
za měsíc
+ poplatky 5 500 Kč /měs.

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

Poloha objektu: řadový Druh objektu: smíšená
Stav objektu: velmi dobrý Počet podlaží v objektu: 3
Typ domu: patrový Zastavěná plocha: 44 m2

Užitná plocha: 220 m2 Plocha parcely: 124 m2

Plocha zahrady: 51 m2 Plocha sklepu: 6 m2

Popis vybavení: Kuchyňská linka, Lednice,
Nábytek, Pračka, Sporák,
Sprchový kout, Satelit,
Myčka, Alarm

Ostatní: Garáž

Doprava: 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
Odpad: Kanalizace Energetická náročnost: C - Úsporná

POPIS NEMOVITOSTI: Nabízíme vám k pronájmu velmi hezký řadový rodinný dům s terasou, zahradou (51 m2),
garáží a 2 vyhrazenými parkovacími místy, o velikosti 4+1, už. pl. 220 m2 a obytné pl. 375 m2. Dům se nachází v tiché,
klidné rezidenční čtvrti na adrese Na Fialce I, Praha 6 Řepy.
Popis domu:
Čtyřpodlažní rodinný dům, k dispozici 4 pokoje o velikosti ( 20m2, 25m2, 18m2, 17m2 ) + kuchyně s jídelním
prostorem o velikosti (17 m2) s vybavením (varná deska, el. trouba, digestoř, myčka), 3 koupelny, technická místnost,
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prádelna a sklep. Dům je zařízen běžným nábytkem s možností dalšího dovybavení v případě potřeby.
Popis podlaží :
1/2 suterén : technická místnost, sklep, prádelna, vstup na zahradu.
1.patro : obývací pokoj, kuchyň s jídelním koutem se vstupem na lodžii, koupelna vč. toalety a sprchového koutu.
2.patro : 3 oddělené pokoje, koupelna s vanou a toaletou.
3.patro (z 1/2 podkroví) : 1 ložnice.
Parkování :
Garáž o velikosti 16 m2 + 2 parkování na pozemku.
Ostatní :
Internet, satelit TV, alarm.
Popis lokality :
Rodinný dům se nachází blízko "Japonské a Německé školy" . V pěší dostupnosti se dále nachází lesopark, kde můžete
s dětmi aktivně trávit volný čas. V okolí dětské hřiště, naučná stezka, cyklostezka, vyhlídková věž s tobogánem a další.
Doprava :
Výhodná poloha s dobrou dostupností na letiště. V dojezdové vzdálenosti nákupní centrum Zličín a Nové Butovice. V
okolí se nachází veškerá občanská vybavenost (školy, školky, zdravotní zařízení, obchody a další). Dobrá dostupnost na
pražský okruh, 10 min. metro Petřiny.
V případě zájmu o prohlídku nás kontaktujte na tel.---.


