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Pronájem krytá garážová stání cihlové domy Belgická
Vinohrady Praha 2
2 500,00 CZK za měsíc

Číslo zakázky
212-965

Typ zakázky
Pronájem

Typ nemovitosti
Malé objekty, garáže

Zastavěná plocha
15 m2

Ref. číslo nabídky: 212-965
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.



Druh objektu
Cihlová

Stav nabízené nemovitosti
Velmi dobrý

Umístění objektu
Centrum obce

Komunikace
Dlážděná

Poloha objektu
V bloku

Typ domu
Patrový

Nabízíme pronájem krytých garážových stání, která jsou situována v cihlových činžovních domech na adrese
Belgická 131/16 a Belgická 276/20, Praha 2 - Vinohrady. Jde o automatický systém palet. Vy pouze přijedete,
zaparkujete svého miláčka a o nic se nestaráte. Cena pronájmu je 2 500,- Kč/měsíc plus DPH, vratná kauce = 2
500,- Kč, vratná kauce na pager = 650,- Kč/1 ks. Nájemní smlouva je na dobu neurčitou s 1-měsíční výpovědní
lhůtou. 

V domě Belgická 131/16 je k dispozici 8 garážových stání. Mohou zde být parkována auta s následujícími
rozměry: délka = 505 cm, šířka = 205 cm, výška = 150 cm, hmotnost = do max. 2 000 kg. 

V domě Belgická 276/20 máte 9 garážových stání. Zaparkujete zde auto s těmito rozměry: 

horní paleta: délka = 510 cm, šířka = 190 cm, výška = 165 cm, hmotnost = do max. 2 000 kg. 

střední paleta: délka = 510 cm, šířka = 190 cm, výška = 195 cm, hmotnost = do max. 2 000 kg.    

dolní paleta: délka = 510 cm, šířka = 190 cm, výška = 160 cm, hmotnost = do max. 2 000 kg. 

Pro více informací volejte panu makléři na +420 733 679 991.
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