
Pronájem bytu 2+1 v osobním
vlastnictví, 49 m2

Kralická, Strašnice, 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:  12 000 Kč  (za měsíc) Číslo zakázky: 212-N01695

Počet nadzemních
podlaží objektu 5 Druh objektu Cihlová

Stav nabízené
nemovitosti Dobrý Popis

vybavení

Byt je částečně zařízen: v kuchyni je
kuchyňská linka s dřezem, plynovým
sporákem, lednicí a mikrovlnnou troubou,
v koupelně je vana a pračka. Obývací
pokoj a ložnici si můžete zařídit přesně
podle Vašich představ.

Umístění objektu Klidná
část obce

Celková
plocha 49 m2

Částečně zařízený 2+1, 49 m2, 3. NP, cihla, metro A Strašnická 6 min chůze

Pronajměte si částečně zařízený 2+1 o podlahové ploše 49 m2, situovaný v 3. NP (2. patře) pětipodlažního
(čtyřpatrového) cihlového domu bez výtahu na adrese Kralická 1082/18, Praha 10 - Strašnice. Byt se
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nachází 6 minut chůze od metra A Strašnická. Byt je k dispozici ihned. Nájem 12 000,- Kč/měsíc, poplatky 1
osoba 500,- Kč/měsíc, poplatky 2 osoby 1 000,- Kč/měsíc; elektřina a plyn se převede na nájemce, vratná
kauce 1 měsíční nájem. Hledáme nájemce nekuřáky a bez zvířat.

Byt je v původním udržovaném stavu. V bytě máte předsíň (2,42 m2), na kterou navazuje kuchyně (6,58 m2).
Z předsíně vstoupíte do koupelny (3,48 m2). Z kuchyně se dostanete do obývacího pokoje (15,60 m2), z něj
do ložnice (16,75 m2). Z kuchyně se také dostanete na samostatnou toaletu (1,26 m2), vedle níž je úložný
prostor (2,91 m2). Byt je částečně zařízen: v kuchyni je kuchyňská linka s dřezem, plynovým sporákem,
lednicí a mikrovlnnou troubou, v koupelně je vana a pračka. Obývací pokoj a ložnici si zařídíte přesně podle
Vašich představ. Celý byt je orientován na sever do ulice Kralická. Na podlahách v obytných místnostech je
PVC, v koupelně a na samostatné toaletě dlažba. Vytápění bytu je plynovými WAV, parkování je možné v
ulici. V domě je rozvod umožňující zřídit UPC.

Dům se nachází 6 minut pěší chůze od stanice metra A Strašnická, je tu také vynikající autobusové a
tramvajové spojení (zastávka Nad Primaskou nebo Vinice). Veškerá občanská vybavenost je u metra nebo
v blízkém okolí. Využijte možnost bydlení v perfektně dopravně dostupné lokalitě, která zároveň poskytuje
vícero možností pro volnočasové aktivity (tenisové kurty, park Gutovka, park Ivana Jilemnického).
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