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Cena:  2 790 000 Kč  (za nemovitost) Číslo zakázky: 201-N01391

Počet nadzemních podlaží objektu 9 Druh objektu Panelová

Stav nabízené nemovitosti Velmi dobrý Umístění objektu Sídliště

Celková plocha 29 m2 Telekomunikace Internet

Byt 1+kk, 29 m2, po rekonstrukci u stanice metra Střížkov

Prodej bytu po kompletní rekonstrukci ve velmi kvalitně zrekonstruovaném panelovém domě na pražském
Střížkově. Byt prošel kompletní renovací včetně jádra, elektrických rozvodů, podlah a osvětlení. V celém
bytě je bodové osvětlení. V kuchyňském koutě je příprava pro instalaci nové linky. Dům je pečlivě
udržovaný. K bytu patří také komora a možnost využívat na patře rozlehlou společnou lodžii, která je
uzamykatelná a chráněná speciální sítí proti ptactvu. Okna bytu jsou orientována na jihovýchod. Výhled je
do klidného vnitrobloku s parkem se vzrostlými stromy. Stanice metra Střížkov je v docházkové vzdálenosti.
V lokalitě najdete kompletní občanskou vybavenost od obchodů až po lékařské ordinace. Díky velkému
zájmu o pronájem malých bytů v této lokalitě je byt vhodný i na investici. Plocha bytu - obývací pokoj a
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kuchyňský kout 19,76 m2, předsíň 2,48 m2, koupelna a toaleta 2,97 m2, komora 0,97 m2 a podíl na společné
lodžii 3,05 m2. Celková plocha je 29,26 m2. Měsíční náklady vypočtené na 2 osoby jsou 2.714,- Kč/měsíc, z
čehož je 1.300,- Kč do fondu oprav. Odhadované náklady na elektřinu cca 600,- Kč. V domě jsou rozvody
UPC pro internet a kabelovou televizi. Byt je možné financovat hypotečním úvěrem, který vám rádi za pro
vás velmi výhodných podmínek zajistíme.


