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Pronájem bytu 2+kk, OV, 43m2, ul. Blattného 2313/14, P-5
Stodůlky
Blattného 14, Praha 5

Typ nabídky:
Typ nemovitosti:
Dispozice:

Pronájem
Byt
2+kk

Plocha:

43m2

Typ budovy:

Panel

Typ vlastnictví:

Osobní

Financování:

Hotovost

Cena:

13 000Kč

Cena za m 2:
Energetická náročnost budovy::

302Kč
Třída D - Hospodárná

Pronájem bytu 2+kk, OV, 43m2, ul. Blattného 2313/14, P-5
Stodůlky
Blattného 14, Praha 5

RK CHIRŠ nabízí k pronájmu byt o dispozici 2+kk nacházející se v 1. NP panelového domu v žádané lokalitě Prahy 5 Stodůlky, v docházkové vzdálenosti metra B, stanice Hůrka. Byt zaujímá plochu 43m2 a je po kompletní rekonstrukci.
Dispozice bytu je rozdělena na obývací pokoj s kuchyňským koutem, samostatnou ložnici, prostornou předsíň, koupelnu se
sprchovým koutem a oddělené WC. K bytu patří sklep umístěný v suterénu domu. Všechny místnosti jsou orientované na
západ, s výhledem do ulice Blattného.
V bytě byla právě dokončena kompletní rekonstrukce. Byt je tedy zcela nový a je připraven pro svého prvního nájemníka.
V bytě jsou zcela nové rozvody elektřiny a vody, po celé ploše bytu umístěna kvalitní vinylová podlaha světlého dekoru
(kromě koupelny a WC, kde je dlažba). Kuchyňská linka vyhotovená na míru obsahuje všechny potřebné spotřebiče myčka, lednice s mrazákem, indukční varná deska, trouba, digestoř a mikrovlnná trouba. V kuchyňské lince je i zabudovaná
nová pračka.
Pokoje jsou zařízené novým nábytkem a byt se tak pronajímá zařízený, viz fotogalerie. V ložnici je umístěna vestavěná
skříň a další vestavěná skříň bude dohotovena v předsíni. Byt tak nabízí dostatek úložného prostoru.
Vytápění bytu je řešeno dálkově, navíc v obývacím pokoji v prostoru mezi gaučem a TV stolkem je v podlaze umístěno
topné těleso k přitápění.
V domě je možné využívat společnou kolárnu v suterénu domu.
Nabízený byt se nachází v oblíbené lokalitě Prahy 5 - na Stodůlkách, která je charakteristická veškerou občanskou
vybaveností a perfektní infrastrukturou. Stanice autobusu a metra linky B jsou od domu vzdálené pouhých pár minut chůzí,
stejně tak jako obchody, supermarket, restaurace, kavárny, pošta a v neposlední řadě školka či škola. Parkovat lze před
domem či v přilehlé ulici.
Doporučujeme prohlídku!
Byt je připravený pro nového nájemníka ihned k nastěhování.
Měsíční poplatky činí 2.600,-Kč + elektřina 1.080,-Kč.
Kauce 1 měsíční nájem.
ZÁJEMCE NEPLATÍ PROVIZI!
Energetická náročnost budovy třída D.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a mohou se v průběhu inzerce změnit, nezavazují realitní kancelář
ani pronajímatele k uzavření jakýchkoliv smluv a nemají předsmluvní charakter.
Pronajímatel si vyhrazuje právo vybrat nájemce na základě jím zvolených kritérií.
Najdete nás na centrále pro Prahu 6 - Bělohorská 85 na Břevnově - od pondělí do pátku od 10:00 - 18:00 hodin.

