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Cena:  8 990 000 Kč  (za nemovitost) Číslo zakázky: 201-N01122

Počet nadzemních podlaží objektu 3 Druh objektu Cihlová

Stav nabízené nemovitosti Velmi dobrý Balkon Ano (7 m2)

Umístění objektu Klidná část obce Celková plocha 210 m2

Mezonetový byt v rodinném domě, 210m2, Praha 4 - Lhotka

Nabízíme k samostatnému prodeji mezonetový byt v 1. a 2. podlaží rodinného domu v klidné lokalitě Prahy
4. Byt má samostatný vchod, oddělený od bytové jednotky v přízemí. K užívání sklep, balkon, parkovací
místo na pozemku. Možno vybudovat větší terasu na střeše garáže, která byla po rekonstrukci v roce 2008
zrušena.
Vstup do bytu je po dřevěných stylových schodech.
V přízemí je vstupní chodba, odkud je samostatný vstup do sklepa a do 1.NP. V 1.NP je plně vybavená
kuchyně a prostorný obývací pokoj s výhledem do zelené zahrady a se vstupem na balkon.
Je zde místnost s WC a umyvadlem, kde je možné vybudovat bez problému sprchový kout. Dále je zde
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možná úprava dispozice na ložnici a obývací pokoj s kuchyňským koutem.
Do 2.NP se vystupuje opět po masivním dřevěném schodišti, které vede do chodbičky, ze které je vstup do
plnohodnotné koupelny s vanou, umyvadlem a toaletou, a do dvou pokojů.
Výhled z pokojů je do zahrady a do zeleně, na JV, Z a SZ.
Dvě okna nabízejí také pěkný výhled na Prahu.
Ve 2.NP momentálně řešeno jako 2 x ložnice a koupelna, lze dispozičně pohodlně řešit až jako 3 ložnice.
Lze zde vybudovat také kuchyňský kout.
Ohřev vody je řešen plynovým kotlem.
V blízkosti domu je plánovaná stanice metra D, autobusová zastávka je pár desítek metrů od domu. V
docházkové vzdálenosti je také Thomayerova nemocnice a Ikem. Metro Kačerov je vzdáleno 2 zastávky
autobusem.
Možno také prodeje jako celku, i s přízemím, zahradou a garáží.
Pro více informací mě neváhejte kontaktovat!


