
Griger Ján

RE/MAX Life
Velehradská 88/1, 130 00 Praha 3

Tel. na makléře: +420 733 679 991
Tel. do kanceláře: +420 222 782 729
Email: jan.griger@re-max.cz

remaxlife.cz

Pronájem krásného 2+kk/L/G stání, 64 m2 v novostavbě v
ulici Roháčova

11 500,00 CZK za měsíc

Ref. číslo nabídky: 74-354
RE/MAX je mezinárodní síť finančně a právně nezávislých kanceláří, které nabízejí širokou škálu realitních a relokačních
služeb.
Společnost RE/MAX si vyhrazuje právo na změny a úpravy zobrazených informací. Společnost nenese odpovědnost vůči
jiným subjektům za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím těchto informací.



Číslo zakázky
74-354

Typ zakázky
Pronájem

Typ nemovitosti
Byty

Počet nadzemních podlaží
objektu

6
Druh objektu

Cihlová
Stav objektu

Velmi dobrý
Rok výstavby

2005
Rok rekonstrukce

2005
Rok kolaudace

2005
Celková plocha

64 m2
K nastěhování

01.09.2011
Telekomunikace

Telefon, Internet
Topení

Ústřední - dálkové
Voda

Dálkový rozvod
Občanská vybavenost

Škola, Školka, Zdravotnická zařízení,
Pošta, Supermarket, Kompletní síť
obchodů a služeb

Dispozice
2+kk

Vlastnictví
Osobní

Lodžie
Ano (4 m2)

Dovolujeme si nabídnout k dlouhodobému pronájmu moderní a světlý byt v domě s výtahem, situovaný v 6.
nadzemním podlaží novostavby v ulici Roháčova na Praze 3 - Žižkově. Nastěhovat se můžete od 1.9.2011. 

Byt má dispozici 2kk a velikost 64 m2, k příslušenství náleží lodžie a garážové stání. Lodžie je přístupná z
obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ložnice je orientovaná do klidného upraveného vnitrobloku. Byt je
kompletně zařízen a vybaven, v koupelně je vana, toaleta je samostatná. Podlahy jsou v obytných místnostech
plovoucí, v ostatních místnostech je dlažba. Je tu možnost zřízení internetového připojení. Vyúčtovatelné
poplatky jsou 3 500,- Kč plus 2 000,- Kč za pronájem garážového stání přímo v domě. 

Dům situován v lokalitě s veškerou občanskou vybaveností (restaurace, obchody, banky, školy atd.). V okolí je
také dostatek zeleně: k procházkám a dalším aktivitám lze využívat vrch Vítkov nebo park Parukářka, vše pár
minut od domu.
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