Prodej bytu 1+kk, 38 m², Praha
U zeleného ptáka, 14800, Praha

3 850 000 Kč

Cena:
včetně provize a právních služeb

PENB: C

číslo zakázky:

205-NP06270

vlastnictví:

osobní

druh objektu:

panelová

stav objektu:

velmi dobrý

celková podlahová plocha:

38 m2

číslo podlaží v domě:

5

počet podlaží objektu:

6

balkón:

7 m2

odpad:

kanalizace

Prodej bytu 1kk s balkónem, 38 m2 + 7 m², ul. U zeleného ptáka,
Dovoluji si Vám nabídnout prodej bytu 1kk o velikosti 38 m2, s balkónem 7 m2 a sklepem na adrese U
zeleného ptáka 1150/2, Praha 4 - Kunratice. Byt se nachází v předposledním patře pětipatrového
panelového domu s výtahem. Byt je tvořen obytným prostorem 25 m2 se vstupem na balkón, na který
navazuje kuchyňský kout 4,5 m2 a předsíň 3,6 m2 se vstupem do koupelny 3,5 m2 a na toaletu 1,2 m2.
Podlaha je plovoucí, v koupelně a toaletě je dlažba. Nízké měsíční náklady cca 2.600,- Kč. Dům byl postaven
roce 1997 a je průběžně rekonstruován. SVJ má plusový stav a všechny plánované rekonstrukce budou
hrazeny z fondu oprav. V plánu na rok 2021 je vyměněna vodoměrů a měřáků na topných tělesech. Ty
budou radiově odečitatelné, bez nutnosti přístupu do bytu pro odečet. Dále pravidelná údržba výtahů a
seřízením hlavic topení. V místě či blízkém okolí je veškerá občanská vybavenost - MŠ, ZŠ, MÚ, pošta,

Alfa

František Babčický
T +420733679995
E frantisek.babcicky@re-max.cz
Spálená 97/29, 110 00 Praha 1 - Nové Město
https://www.remax-czech.cz/reality/re-max-alfa

Prodej bytu 1+kk, 38 m², Praha
U zeleného ptáka, 14800, Praha
kompletní síť obchodů, zdravotní zařízení, restaurace. Dobrá dopravní dostupnost - 150 m2 BUS - 3 minuty
"M" Chodov či OC Westﬁeld Chodov, 16 min. Slavia, 25 min. Nám. Míru. Nespornou výhodou a příjemným
zpestřením je nedaleký Kunratický les v dochozí vzdálenosti, který nabízí nespočet aktivit sportovních,
relaxačních či procházek.
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