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Krásný byt v tichém místě na Malé Straně
9 000,00 CZK za měsíc

Ref. číslo nabídky: 212-848
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
212-848

Typ zakázky
Pronájem

Typ nemovitosti
Byty

Počet nadzemních podlaží
objektu

4
Druh objektu

Cihlová
Stav nabízené nemovitosti

Velmi dobrý
Celková plocha

32 m2
K nastěhování

Dispozice
1+kk

Vlastnictví
Osobní

Volné od 1.1.2016. Není možné užívat na krátkodobé podnájmy. 

Pronajměte si byt 1+kk ve velmi dobrém stavu o velikosti 32 m2 ve 2. patře (3. nadzemním podlaží) domu v ulici
U Zlaté studně na Malé Straně. Cena nájmu je 9 000,- Kč/měsíc + poplatky 500,- Kč/osoba/měsíc + cca 1 500,-
Kč elektřina a plyn. Vratná kauce 1 měsíční nájem. 

Byt má perfektní dispozice, při vstupu do bytu je chodba s kuchyňskou linkou (4 m2), dále pak vstup do
koupelny se sprchovým koutem a toaletou (6 m2) a hlavní pokoj (22 m2), orientovaný na jihovýchod do ulice.
Byt se pronajímá nezařízený. V bytě je zaveden internet O2. Fotografie bytu v inzerátu jsou ilustrativní a jsou
velmi srovnatelného bytu ve stejném domě.

Nájemní dům je situován v srdci Malé Strany, cca 3 minuty od Malostranského náměstí, 5 minut od metra
Malostranská, 10 minut od Petřína, 5 minut od Kampy. Krásná tichá lokalita, všechny zajímavosti Malé Strany
na dosah, občanská vybavenost rovněž. 

Pro více informací mě neváhejte kontaktovat.
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