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Pronájem bytu 2+kk/L, 56m2, Praha 22 - Uhříněves,
novostavba
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Lokalita:
Praha 22, Oty Bubeníčka
Číslo nabídky: N1603

Cena:

14 000 Kč za měsíc
+ nízké měs. poplatky 3 000,-Kč (vč.
elektřiny) + provize RK

Popis:
Dovolujeme si Vám nabídnout dlouhodobý pronájem krásného, moderně zařízeného bytu 2+kk (48m2)
s lodžií (4m2), situovaného ve 4. patře novostavby bytového domu v pražské Uhříněvsi, v ul. Oty
Bubeníčka. Byt je velmi slunný s luxusními plisé textilními žaluziemi. Prostorná předsíň a technická
místnost s připravenými rozvody pro připojení pračky nabízí dostatek úložného prostoru, stejně tak
velká vestavěná skříň v ložnici (13,3m2). Moderní plně vybavený kuchyňský kout (vestavná trouba,
sklokeramická varná deska, myčka, lednice s mrazákem, digestoř, mikrovlnná trouba) se nachází v
obývacím pokoji (20,4m2). Koupelna s vanou se sprchovou zástěnou a toaletou. Částečně krytá lodžie s
výhledem do zeleně, na kterou je vstup z obou místností. Osazena pětikomorová plastová okna,
bezpečnostní vstupní dveře Sapeli. Plovoucí podlahy a dlažba. Nábytek na fotografiích není součástí
pronájmu, byt se nabízí nezařízený, je zde pouze vestavěná skříň v ložnici. Přivedena datová linka
nejvyšší kvality (Cetin). Součástí pronájmu prostorný sklep (4m2) se samostatnými dveřmi, garážové
stání (již v ceně nájemného) a společná kočárkárna. Bezpečné bydlení v dosahu veškeré občanské
vybavenosti - supermarket Billa přes ulici, zdravotnické středisko, policie, obchody a služby na
přilehlém Novém náměstí. Skvělá dostupnost vlakem do Prahy - 15min. na Hlavní nádraží. V okolí
mnoho sportovního vyžití - hřiště, cyklostezka, Aquapark Palace. Školy i školky v místě. Doporučujeme.
K nastěhování po dohodě, prohlídky však možné ihned. V případě zájmu o termín prohlídky mne
kontaktujte. ID nabídky: N1603
Jana Procházková
739 387 240 / 222 948 258
jana@dreamhousereality.cz

Dream House Reality s.r.o., Koldínova 1522/1, 130 00 Praha 3, info@dreamhousereality.cz, +420 222 948 258

