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Prodej bytu 2+1 v Praze Bubenči
4 500 000,00 CZK za nemovitost

Ref. číslo nabídky: 83-2636
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
83-2636

Typ zakázky
Prodej

Typ nemovitosti
Byty

Počet nadzemních podlaží
objektu

5
Druh objektu

Cihlová
Stav nabízené nemovitosti

Velmi dobrý
Umístění objektu

Centrum obce
Celková plocha

64 m2
K nastěhování Topení

Lokální - plynové
Elektřina

230 V
Voda

Dálkový rozvod
Odpad

Kanalizace
Občanská vybavenost

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

Dispozice
2+1

Vlastnictví
Osobní

Druh bytu
V nájemním domě (činžovním)

Sklep
Ano

Exkluzivně Vám nabízíme ke koupi byt v osobním vlastnictví o dispozici 2+1 a výměře 64m2 v I.NP cihlového
domu na Praze 7 - Letná, Havanská ulice. Byt se skládá z kuchyně, dvou samostatných neprůchozích ložnic a
koupelny s WC. Byt prošel částečnou rekonstrukcí. Orientace oken je na J, SZ. K bytu náleží sklep v I.PP.
Samotný dům je ve velice dobrém  (zrekonstruovaném) stavu. Samotná poloha bytu je v oblíbené a atraktivní
lokalitě pouhých pár metrů od parku Stromovka a Letenských sadů. V lokalitě se nachází i množství kaváren,
obchodů, sportovišť (stadion Sparta Praha 300m). Byt vhodný k osobnímu užívání i jako investice k pronájmu.
Pro více informací kontaktujte makléře této nabídky.
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