
Pronájem bytu 1+kk v osobním
vlastnictví, 38 m2

Hnězdenská, Troja, obec Praha, okres Hlavní město Praha

City

Griger Ján
M +420 733 679 991
E jan.griger@re-max.cz
Na Moráni 1750/4, Praha 2 - Nové Město, 128 00
www.remax-czech.cz/reality/re-max-city/

Cena:  11 700 Kč  (za měsíc) Číslo zakázky: 212-N01714

Počet nadzemních podlaží objektu 16 Druh objektu Cihlová

Stav nabízené nemovitosti Velmi dobrý Počet podlaží pod zemí 2

Balkon Ano (2 m2) Rok výstavby 2003

Plně zařízený 1+kk/B/S, 38,4 m², 4. NP, Hnězdenská, Troja, metro C Kobylisy 6 min

Plně zařízený 1+kk o podlahové ploše 36,2 m², situovaný ve 4. NP šestnáctipodlažního domu z roku 2003 s
výtahy na adrese Hnězdenská 767/2c, Praha 8 - Troja, 6 minut busem na metro C Kobylisy. K bytu náleží
balkon (2,2 m²) a zděná sklepní kóje (2 m²) v 1. NP domu. Byt je volný od 01.12.2019. Nájem za byt 11
700,- Kč/měsíc, poplatky 1 osoba 2 000,- Kč/měsíc, elektřina převod na nájemce, vratná kauce 16 000,- Kč.
Ideální pro jednoho či pár. Hledáme nájemce nekuřáky a bez zvířat.

V bytě máte předsíň (4,96 m²) s úložným prostorem, z níž vstoupíte do koupelny s toaletou (4,37 m²). Z
předsíně pak dále vejdete do obývacího pokoje (13,85 m²) s kuchyňským koutem (9 m²), spacím místem (4
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m²) a vstupem na balkon (2,2 m²). Byt je kompletně vybaven: v kuchyni je kuchyňská linka s dřezem,
elektrickou varnou deskou a elektrickou troubou Whirpool, lednicí Whirpool, myčkou Bosch a mikrovlnnou
troubou Zanussi, barový pult se 2 kulatými židlemi, v koupelně je vana a pračka Indesit, v obývacím pokoji
dvoumístná pohovka, konferenční stolek, šatní skříň, velký pracovní stůl, knihovna, ve spacím místě
manželská postel a 2 nástěnné skříňky, v předsíni 3 vestavěné skříně na oblečení a obuv a úložný prostor.
Byt je orientován na jih s výhledem do zeleně a zčásti na Prahu. Na podlahách v obytné místnosti je
plovoucí podlaha, v koupelně s toaletou dlažba, v předsíni PVC. Vytápění bytu je ústřední dálkové, internet
v bytě je UPC.

Busem dojedete za 6 minut na stanici metra C Kobylisy (102, 144, 177, zastávka Na Pazderce nebo
Krakov). Veškerou občanskou vybavenost máte v místě (OC Krakov, Poliklinika Mazurská, Albert, Penny
Market, pošta) nebo v blízkém okolí. Využijte možnost bydlení v perfektně dopravně dostupné lokalitě, která
zároveň poskytuje skvělé možnosti pro sportovní, relaxační a kulturní aktivity (Aquacentrum Šutka, Velká
skála, Botanická zahrada, KD Krakov).
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