Prodej činžovního domu, 169 m²,
Praha
Dětenická, 19700, Praha

12 990 000 Kč

Cena:
včetně provize a právních služeb

PENB: C

číslo zakázky:

205-NP06320

druh objektu:

cihlová

stav objektu:

velmi dobrý

zastavěná plocha:

114 m2

užitná plocha:

169 m2

plocha parcely:

222 m2

počet podlaží objektu:

2

počet míst k parkování:

2

odpad:

kanalizace

Prodej domu se třemi bytovými jednotkami, ul. Dětenická, Praha 9
Dovoluji si Vám nabídnout prodej rodinného domu se třemi bytovými jednotkami na adrese Dětenická 54/8,
Praha 9 - Kbely a pozemkem 222 m2. Přízemí domu je tvoří vstupní chodba, ze které je vpravo vstup do
spodního bytu a vlevo schodiště do patra do dalších 2 bytů. Byt v přízemí se skládá z obytného pokoje s
kuchyňským koutem, francouzským oknem a vstupem na terasu, dvěma pokoji, ložnicí s francouzským
okem, předsíní s oknem, chodbou, koupelnou s vanou, toaletou, komorou. Patro domu tvoří 2 samostatné
bytové jednotky. Byt č.1 - předsíň, obytný prostor s kuchyňským koutem a patrem na spaní, koupelnou se
sprchovým koutem a toaletou. Byt č. 2 - obytný prostor s kuchyňským koutem, ložnice, technická místnost,
koupelna s sprchovým koutem a toaletou. V obou pokojích jsou navíc i střešní okna. Z bytu je výhled do
zahrady. Dům byl postaven z roce 2010, v roce 2019 - nová rolovací vrata a branka. Zastavená plocha domu
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Prodej činžovního domu, 169 m²,
Praha
Dětenická, 19700, Praha
je 114 m2, užitná plocha 169 m2. Okolo domu je terasa. 2 parkovací místa - 1 ve dvoře, 1 před domem.
Vhledem k dispozici domu je ideální k pronajímání (vlastní elektroměry) nebo jako vila pro velkou rodinu. V
místě je veškerá občanská vybavenost. Výborná dostupnost - BUS 5 min. "M" Letňany.
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