Prodej bytu 3+kk, 83 m², Praha
cena u makléře
včetně provize a právních služeb

Číslo: 205-NP06897
Parametry nabídky
PENB: C

energetický štítek:
lokalita:

C
Praha

vlastnictví:

osobní

druh objektu:

cihlová

stav objektu:

novostavba

celková podlahová
plocha:

83 m2

číslo podlaží v domě:

1

počet podlaží objektu:

4

zahrada:

89 m2

odpad:

kanalizace

ostatní:

výtah

Prodej bytu 3kk, 83 m2, předzahrádka s terasou 89 m², GS, ul. Valečovská,
Praha 9 - Prosek
Přijďte se podívat na den otevřených dveří v pondělí 26.4.2021 Pro náročné zájemce hledající klidné bydlení
na špičkové úrovní nabízím čerstvě zrekonstruovaný prostorný klimatizovaný byt 3+kk o podlahové ploše
83 m2 se zahrádkou vč. terasy o celkové výměře 89 m2, s novým travním kobercem a automatickým
zavlažováním Rain Bird na adrese Valečovská 846/2 (roh ulice Na Vyhlídce), Praha 9 - Prosek. Byt se
nachází v přízemí domu z roku 2009 a je situovaný na západ a jih. Je nabízen po celkové rekonstrukci jako
částečně zařízený a je nadstandardně vybavený: kuchyňská linka zn. Schüller, digestoř Gutmann, sporák,
drtič odpadu, trouba, vestavený kávovar, lednice a myčka na nádobí německé zn. Gaggenau. Vestavěné
skříně, zabezpečovací systém Jablotron, osvětlení italské zn. Deltalight vč. dálkového ovládaní, klimatizační
jednotka s invertorem zn. Panasonic, hliníková okna s bezpečnostní folii a venkovními žaluziemi,
bezpečnostní dveře NEXT, Internet, TV, kabelová a telefonní přípojka. Pokoje jsou neprůchozí. V koupelně je
vana i sprchový kout, samostatné WC. Dubová olejovaná podlaha, malby a tapety zn. Marburg. K bytu
naleží komora a podzemní garážové stání F02. Možnost přikoupení dalšího garážového stání. Dům s
čipovým přístupem a kamerovým bezpečnostním systémem se nachází v areálu s vlastním dětským
hřištěm. V místě veškerá občanská vybavenost - MŠ, ZŠ, obchodní střediska a centrum, sportovní centrum,
lékaři, restaurace, park a přírodní památka Prosecké skály vč. nové vyhlídky. Výborná dopravní dostupnost 5 min. pěšky na metro Prosek, pražský okruh. Velmi žádaná a prestižní lokalita. Prohlídky jsou plánovány na
pondělí 26.4.2021. Nemovitost bude prodána metodou realitní aukce RE/MAX. Pro přesný čas prohlídky
mne, prosím, kontaktujte e-mailem či telefonem.
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