Prodej rodinného domu, 54 m²,
Praha
Brigádníků, 10000, Praha

10 900 000 Kč vč. DPH

Cena:
vč. provize a právních služeb

PENB: G

číslo zakázky:

205-N06103

poloha objektu:

řadový

druh objektu:

cihlová

stav objektu:

dobrý

zastavěná plocha:

54 m2

užitná plocha:

168 m2

plocha parcely:

54 m2

počet podlaží objektu:

3

terasa:

13 m2

Prodej ŘRD 5+1, ul. Brigádníků, Praha 10 - Strašnice
Přijďte se podívat na den otevřených dveří ve středu 12.8.2020. Dovoluji si Vám nabídnout prodej řadového
rodinného domu 5+1 s lodžií a sklepem, v blízkosti parku Na Solidaritě, v klidné části Prahy 10 Strašnic, v
ulici Brigádníků. Z klidné, pěší uličky vystavěné ze zámkové dlažby, je vstup do domu přes udržovanou
předzahrádku. Přízemí domu (44 m) tvoří předsíň, kuchyně s oknem, koupelna se sprchovým koutem,
toaleta, chodba se schodištěm do patra, obytný prostor se vstupem na terasu a pozemek za domem. 1.
patro (43 m2 + 6 m2) tvoří ložnice s lodžií, pracovna, koupelna se sprchovým koutem a toaletou, chodba a
schodiště do podkroví. V podkroví (46 m2) jsou 2 samostatné ložnice. Nespornou výhodou je sklep prostorný
sklep přímo pod bytem. Plocha domu je 134 m2 + 6 m2 lodžie + sklep 34 m2 + terasa 13 m2. Dům je
veden jako bytová jednotka s rovnými podíly na udržované zahradě pro všechny sousedy o velikosti
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Prodej rodinného domu, 54 m²,
Praha
Brigádníků, 10000, Praha
3.406 m2. V místě je veškerá občanská vybavenost vč. MŠ, ZŠ, kompletní sítě obchodů, zdravotních
zařízení, pošty, úřadů, v okolí dostatek dětských hřišť i sportoviště. Výborná dostupnost do centra- "M"
Strašnická - 5 minut chůze, TRAM - 5 minuty chůze. Díky svému umístění v klidné části a ulici, v dostatečné
zeleni, s výborným dopravním spojením a občanskou vybaveností, je dům ideální jako bydlení pro rodinu s
dětmi. Prohlídky jsou plánovány na středu 12.8.2020 odpoledne. Nemovitost bude prodána metodou realitní
aukce RE/MAX. Pro přesný čas prohlídky mne, prosím, kontaktujte e-mailem či telefonem.
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