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Pronájem rozlehlé representativní vily 6+kk, 469 m2 Praha 5 Jinonice

Obytná plocha

Nabídka již není aktivní
2
469m

Plocha zahrady

500m2

Typ vlastnictví

Osobní

Parkování

Garáž

Konstrukce budovy

Cihla

Dostupnost

ihned

Výtah

Ne

Dispozice

6+kk

Balkón

Ano

Lodžie

Ne

Sklep

Ano

Terasa

Ano

Zahrada

Ano

Celkem pater

2

Počet nadzemních
podlaží

3

Počet podzemních
podlaží

1

Zastavěná plocha

164m2

Nebytová plocha

100m2

Plocha parcely

700m2

Užitná plocha

295m2

Stav nemovitosti

Velmi dobrý

Rok výstavby

2 010

Parkování

Garáž, Venkovní stání

Počet bytových jednotek

1

Zařízeno

Nezařízeno

Charakter obce

Velké město

Dopravní dostupnost

MHD, Dálnice, Metro, Vlak, Letiště

Pronájem 5 ložnicové nezařízené samostatně stojící vily se 4 koupelnami s obytnou plochou 469m2. Vila se nachází v
klidné rezidenční lokalitě v Jinonicích, jen 3 minuty chůze k Německé škole, 7 minut chůze ke stanici metra B Nové
Butovice a nedaleko najdete golfové hřiště a tenisové kurty. Dobré spojení metrem do centra i autem na letiště. Vila má
tři nadzemní podlaží a suterén. Dispozice přízemí domu: vstupní předsíň, šatna, obývací pokoj s krbem a vstupem na
terasu a zahradu propojený s jídelní částí a otevřenou plně vybavenou moderní kuchyní se všemi spotřebiči, koupelna
(sprchový kout, umyvadlo, toaleta a bidet), dvougaráž s přímým vstupem do domu. 1. patro: hlavní ložnice se šatnou,
vstupem na terasu a vlastní koupelnou (sprchový kout, umyvadlo, toaleta a bidet), další tři ložnice, druhá koupelna
(vana, sprchový kout, dvě umyvadla, toaleta a bidet) a šatna. 2. patro: ložnice s koupelnou (sprchový kout, umyvadlo,
toaleta a bidet) a prostorná střešní terasa. V suterénu je kotelna s prádelnou, fitness místnost a dvě skladové místnosti.
Dřevěné podlahy a dlažba. Klimatizace, centrální vysavač, elektrické venkovní žaluzie na oknech, alarm. U domu jsou
terasa s venkovním krbem a zahrada (567m2) s automatickou závlahou. Nájemné: 110.000,- Kč + poplatky (včetně
údržby zahrady) 15.000,- Kč. Krásné bydlení v těsné blízkosti rozlehlého přírodního lesoparku Košíře Motol, který vybízí
k procházkám i sportu, cyklostezka nedaleko. Deutsche Schule jen pár kroků od domu. Stanice metra B Nové Butovice
asi 8 min chůze od domu nebo stanice autobusu Nušlova asi 5 min chůze od domu a dále 2 min metro B Nové Butovice
nebo 5 min metro A Motol. V blízkosti je nákupní centrum Galerie Nové Butovice, Zličín, IKEA.

Kontakt na makléře

Eč: 8199

Vladimír Stránský
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