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Pronájem nezařízeného rodinného domu 9+kk Praha 6 Nebušice

85 000 Kč, za měsíc, kauce 85 000 Kč, poplatky a služby 15 000 Kč za měsíc
Obytná plocha

560m2

Plocha zahrady

657m2

Typ vlastnictví

Osobní

Parkování

Garáž

Konstrukce budovy

Cihla

Dostupnost

ihned

Výtah

Ne

Dispozice

8+1

Balkón

Ano

Plocha balkónu

5m2

Lodžie

Ne

Sklep

Ne

Terasa

Ano

Plocha terasy

1m2

Zahrada

Ano

Celkem pater

2

Počet nadzemních
podlaží

3

Počet podzemních
podlaží

1

Zastavěná plocha

228m2

Plocha parcely

885m2

Užitná plocha

560m2

Stav nemovitosti

Velmi dobrý

Rok výstavby

2 004

Parkování

Garáž, Venkovní stání, U domu
(veřejné)

Počet bytových jednotek

1

Telefonní přípojka

Ano

Zařízeno

Nezařízeno

Charakter obce

Velké město

Dopravní dostupnost

MHD, Dálnice, Metro, Vlak, Letiště

Pronájem prostorného nezařízeného klimatizovaného samostatně stojícího rodinného domu 9+kk (570 m2). Dům má 8
ložnic, pracovnu, 4 koupelny a obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem a jídelním koutem. Přízemí je
tvořeno 2 ložnicemi, z jedné je vstup na zahradu. Na tuto ložnici navazuje koupelna s rohovou vanou, bidetem, WC a
dvěma umyvadly. Dále je v přízemí prostorný obývací pokoj s jídelním koutem s krbem, plně vybavenou kuchyní
(indukční sklokeramická deska, trouba s tepelnou sondou a pyrolytickým čištěním, americká dvoukřídlová lednice,
mrazák s výrobníkem ledu, myčka nádobí). Z prostorného obývacího pokoje je vstup na terasu. V prvním patře jsou 4
ložnice, koupelna s rohovou vanou, sprchovým koutem, bidetem, WC a umyvadlem, dále druhá koupelna s vanou, WC a
umyvadlem. Hlavní ložnice v prvním patře je vybavena velkou vestavěnou skříní po celé délce stěny, a menší šatnou a
vstupem na velkou terasu v prvním patře. Ve druhém velmi prostorném patře (podkrovní) je obrovská místnost se
vstupem do koupelny, ve které je sprchový kout, WC a umyvadlo, dále je zde další o něco menší ale také velmi
prostorná místnost. Podkroví je ideálně možné používat jako byt pro službu, byt pro návštěvy, hernu a podobně.
Zahrada je vybavena závlahovým systémem. Garáž pro dvě auta s možností parkování dalších 3 aut na pozemku. Dům
je podsklepený, v prostorném suterénu je prádelna s pračkou a sušičkou, 3 další prostorné místnosti na skladování
nejrůznějších věcí, ze suterénu je možný vstup na zahradu. Nebušice disponují dobrou dopravní dostupností. Na stanici
metra A Bořislavka se dostanete autobusem MHD už za 11 minut, na dálnici dojedete autem za 7 minut, na letiště
Václava Havla za 14 minut. V okolí najdete kompletní občanskou vybavenost – supermarket, poštu, obecní úřad,
lékárnu, kavárny a restaurace. Přímo v této lokalitě jsou mateřská, základní a umělecká škola a prestižní mezinárodní
školy - International School of Prague, Riverside School, Prague British International School. Pro volnočasové aktivity je
možno využít tenisové kurty, 2 koupaliště, dětská hřiště a Přírodní park Šárka.

Eč: 7249

Kontakt na makléře
Vladimír Stránský
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