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Pronájem nadstandardního bytu 4+kk + terasa + lodžie,
159m2, Kaskády Barrandov (Praha 5 - Hlubočepy)
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Lokalita:
Praha 5, Voskovcova
Číslo nabídky: N1716

Cena:

22 000 Kč za měsíc
+ poplatky 8.000,-Kč (vč. elektřiny) +
3.000,- garáž + kauce + provize RK

Popis:
Dovolujeme si Vám nabídnout k pronájmu nadstandardní byt 4+kk (115,5m2) s velkou rohovou terasou (38,5)
a lodžií (5m2), o celkové ploše 159m2, situovaný v 5. patře (ze 6) rezidenčního domu v projektu Kaskády
Barrandov II (z r. 2003), na Praze 5 - Hlubočepy, v ul. Voskovcova. Byt se pronájímá zařízený (vestavěné skříně
a na míru nábytek ve všech ložnicích vč. postelí, obývací stěna a úložný systém v obývacím pokoji, předsíňová
stěna s botníky, jídelní stůl, velké truhlíky a jiný drobný nábytek), chybí pouze sedací souprava, jídelní židle a
pračka. Vybavení bytu nutné ponechat. Moderní kuchyňská linka s barovým pultem plně vybavena veškerými
spotřebiči (indukční varná deske, digestoře, trouba, myčka, lednice s mrazákem). Koupelna s vanou, toaletou a
místem na pračku, druhá toaleta samostatná. Součástí bytu je prostorná komora (3m2) s úložným systémem a
místem např. na sušičku. Orientace terasy a obývacího pokoje na S/Z, lodžie pak na západní stranu, zde okna
opatřena venkovními okenními roletami. K dispozici společná zahrada s posezením a malým dětským hřištěm
ve vnitrobloku této rezidence. Parkování ve vlastní uzamykatelné garáží v suterénu domu (+ 3.000,-/Kč/měs.) nutné pronajmout společně s bytem, další možnost parkování na ulici před domem. Vytápění a ohřev vody
dálkově. K dispozici internet od Vodafonu (dříve UPC) či od místních poskytovatelů. Preferujeme dlouhodobý
pronájem a nájemníka bez domácích mazlíčků. Vhodné pro početnější rodinu s dětmi (ložnice 15m2 + 2
samostatné dětské pokoje 15m2 a 17m2). K nastěhování dle dohody. Byt je nově vymalován. V okolí domu
základní občanská vybavenost (supermarket, drobné obchody, pošta, MŠ), dobré dopravní spojení do centra
Prahy. Pro více informací či termín prohlídky mne neváhejte kdykoliv kontaktovat. ID nabídky: N1716

Tereza Karlíčková
735 125 325 / 222 948 258
tereza@dreamhousereality.cz
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