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Pronájem světlého bytu 1+kk v osobním vlastnictví v žádané
lokalitě

6 700,00 CZK za měsíc

Ref. číslo nabídky: 212-509
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
212-509

Typ zakázky
Pronájem

Typ nemovitosti
Byty

Počet nadzemních podlaží
objektu

6
Druh objektu

Cihlová
Stav nabízené nemovitosti

Po rekonstrukci
Umístění objektu

Centrum obce
Celková plocha

23 m2
K nastěhování Topení

Ústřední - dálkové
Občanská vybavenost

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

Dispozice
1+kk

Vlastnictví
Osobní

Druh bytu
V nájemním domě (činžovním)

Nabízím k pronájmu rekonstruovaný byt 1+kk (23,08 m2), ve vyhledávané lokalitě Prahy 7 – ulice Haškova.
Nabízený byt je ve 4.patře domu ve velmi udržovaném stavu s výtahem.
Pěkný, světlý byt se skládá z prostorného pokoje s moderním  kuchyňským koutem a koupelny s vanou a
toaletou. Koupelna prošla rekonstrukcí a je zde nová dlažba a na stěnách mozaika. Byt je čistě vymalován, okna
jsou původní po rekonstrukci a je vybaven základním zařízením. Součástí je moderní kuchyňská linka s
dvouplotýnkovým vařičem a lednicí. V pokoji je postel, konferenční stolek, křesílko, plastová židle, šatní skříň se
závěsem, policová skříň a 2 nástěnné poličky na knihy. Koupelna s originální mozaikou je vybavena pračkou
Elektrolux. Na podlaze pokoje jsou udržované parkety, v koupelně je nová dlažba. Okna vedou do vnitrobloku. V
zádveří je praktický úložný prostor nad vchodem do koupelny. 
Téměř před domem (50 m) je stanice tramvaje Kamenická (linky1,8,12,25,26 a noční linky 51, 56). Metro
Holešovice 7 min tramvají. V okolí velmi dobrá občanská vybavenost a výborná dostupnost do centra. V těsné
blízkosti je rovněž park Stromovka nebo Letenské sady, které nabízí příjemné relaxační i sportovní vyžití. V
pochozí vzdálenosti (3 km) je i ZOO Troja.
Měsíční nájemné 6 700,- Kč + poplatky 2.500,- Kč + energie dle spotřeby (záloha 400,- Kč). Platba nájemného
vždy do 20-tého předchozího měsíce.
Kauce je 10.000,- Kč. Vítáme nájemce nekuřáka a bez domácích zvířat.
Byt je volný a k nastěhování ihned. 
Pro více informací a domluvení si prohlídky mne neváhejte kontaktovat.
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