adresa:

,
, Česká republika

Pronájem bytu 4+kk 175 m2 Praha 5 - Smíchov, Holečkova ul.

82 000 Kč, za měsíc, poplatky a služby 14 000 Kč za měsíc
Obytná plocha
Patro
Konstrukce budovy

175m2

Typ vlastnictví

Osobní

1. patro

Parkování

Garážové stání
ihned

Skelet

Dostupnost

Výtah

Ano

Dispozice

4+kk

Balkón

Ano

Plocha balkónu

6m2

Lodžie

Ne

Sklep

Ano

Terasa

Ne

Zahrada

Ano

Mezonet

Ne

2

Plocha zahrady

300m

Podkroví

Ne

Poslední patro

Ne

Stav nemovitosti

Velmi dobrý

Parkování

U domu (veřejné), Garážové stání

Zařízeno

Částečně zařízeno

Charakter obce

Velké město

Dopravní dostupnost

MHD, Dálnice, Metro, Vlak, Letiště

Pronájem stylového, nadstandardně vybaveného bytu 4+kk s balkónem a parkovacím stáním o celkové ploše 175 m2,
umístěný ve 4. NP rezidenčního projektu Sacre Coeur, Praha 5 Smíchov. Dispozice je rozdělená do dvou zón obývací a
privátní, každá disponuje vlastním WC s umyvadlem. Pohodlí tvoří velkorysý obývací pokoj se zařízenou na míru
kuchyňskou linkou, která je zároveň vizuálně propojená s En Suite koupelnou, 3 oddělené ložnice, další koupelna,
technická místnost na pračku a sušičku, šatna, úložný prostor a 2 WC, jedna z nich je určená pro hosty. Celý byt je
vybaven klimatizací, systémem SmartHome, vinylovými podlahami s celoplošným podlahovým vytápěním a
velkoplošnými dřevěnými okny. Okna a balkón jsou orientované na jižní i východní stranu s krásným výhledem na Prahu.
Projekt Rezidence Sacre Coeur je jediným v ČR vítězem ceny Nejlepší rezidenční nemovitost v mezinárodní realitní
soutěži MIPIM AWARDS 2017. Jedna se o uzavřený areál s 6.patrovou budovou ve formě podkovy. Celkem v rezidenci
se nachází 72 bytů o velikosti 1+kk až 6+kk, 8 loftových bytů a 5 penthousů. Veškeré byty mají jedinečné dispozice.
Samozřejmosti je zajištěné parkování. Prostory rezidenci a okolí jsou monitorované kamerovým systémem. V přízemí u
vstupu do budovy je umístěna nonstop recepce, kde se rezidenti mohou obrátit s žádostí na majordoma o zajištění
běžných nákupů, pohlídání dětí, vyvenčení domácích zvířat apod. V okolí naleznete veškerou občanskou vybavenost
mateřské a základní školy, park Kinského zahrada, kde se zároveň nachází dětské hřiště a vyhlídková terasa,
supermarket Tesco, OC Nový Smíchov a široký výběr restaurací a kaváren. V blízkém sousedství Sacre Coeur se
nachází také prestižní mezinárodní škola Lycée Français de Prague, zároveň se nabízí i mnoho dalších možností pro
školní i předškolní vzdělání. Výborná dopravní dostupnost hned u domu je zastávka tramvaje Holečkova a stanice metra
linky B Anděl je v 950 metrech od domu. K bytu náleží sklepní kóje a parkovací místo v suterénu budovy. Nájemné:
82.000, - Kč + poplatky za služby: 14.000, - Kč + poplatky za elektřinu. Možnost pronájmu druhého parkovací místa za
doplatek.
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