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Cena:  5 490 000 Kč  (za nemovitost) Číslo zakázky: 201-N01123

Počet nadzemních podlaží
objektu 4 Druh objektu Cihlová

Stav nabízené nemovitosti Novostavba Počet podlaží pod zemí 1

Vybaveno Ano Popis vybavení Kuchyňská linka se
spotřebiči

Přízemní byt 2+kk se zahradou a GS

Ve výhradním zastoupení nabízíme ke koupi jednotku 2+kk se zahrádkou s terasou a garážovým stáním,
která se nachází v přízemí novostavby bytového domu v pražském projektu Lochkov Lofts z roku 2011,
který navrhl italský architekt Alberto di Stefano a nachází se v klidné části pražského Lochkova.
Byt o dispozici 2+kk má výměru 57m2 a patří k němu zahrada s terasou o výměře 32m2. Vše je provedeno
ve vyšším standardu za použití kvalitních materiálů a zařízení. V předsíni se nachází technická místnost
(komora) a vstup do průchozí koupelny a pokoje. Prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem má JV
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orientaci a vstup na zahradu s terasou a vchod do ložnice, z níž je druhý vstup do prostorné koupelny s
velkou, rohovou vanou.
Vytápění i ohřev vody jsou zajištěny dálkově. Podlahy jsou plovoucí dřevěné nebo tvořené dlažbou.
Vzhledem ke kolaudaci v roce 2011 je vše ve stavu odpovídajícímu novostavbě. Občanská vybavenost je
částečná, kompletní je pak v nedalekém Radotíně. Energetický štítek se v současné době vyřizuje a proto
dočasně uvádíme hodnotu "G".
Dopravní dostupnost je dobrá MHD i autem. Nemovitost lze financovat hypotéčním úvěrem, s jehož
vyřízením Vám rádi pomůžeme. K nastěhování bude během jara 2019. V případě zájmu o prohlídku mě,
prosím, neváhejte kontaktovat.


