
Pronájem – Byt Číslo zakázky: N00007

Pronájem mezonetového bytu 4+1/2xBalkon, 130m3, Zahrádka, Garáž,
Praha 9 - Kyje
Hajní, Praha 9, Praha, Česká republika

27 000 Kč
za měsíc
Záloha na službách 2.500,-
Kč/měs., Elektřina 2.500,-
Kč/měs., Plyn 2.000,- Kč/měs.,
Provize RK

Vyřizuje
Michal Kulíček
michal@kulicekreality.cz
732 865 681

Typ zakázky Pronájem Typ nemovitosti Byt

Dispozice bytu (velikost) 4+1 Druh objektu skeletová

Stav objektu novostavba Vlastnictví osobní

Číslo podlaží v objektu 2 Počet podlaží objektu 3

Energetická náročnost
budovy

B - Úsporná

POPIS NEMOVITOSTI: Nabízíme k pronájmu atypický mezonetový byt 4+1 130m2 s Balkonem, Lodžií, Garáží a
parkovacího stání před domem. Umístěný byt je v 2. a 3. podlaží řadového třípatrového domu se třemi bytovými jednotkami.
Dům i byt jsou po rekonstrukci, nová okna a zateplení fasády.

Ve vstupním patře je umístěna předsíň se schodištěm do dalšího patra (3,2m2), kuchyň (20,8m2), pokoj (pracovna 8m2) , pokoj
(22 m2) s lodžií (3m2), koupelna a WC (4,2m2). V dalším patře je pokoj vč. schodiště (38,7m2) se vstupem na terasu (6,2m2),
ložnice (22,2m2), koupelna a WC (2,8m2)

K dispozici je garáž pro středně velké vozidlo (délka max. 4,6m), nebo na ukládání věcí (kola, kočárky, motorka) a parkovací
stání na vlastním pozemku před garáží.

Vytápění a ohřev vody vlastním plynovým kotlem. Spotřeba energií je účtována podle měřidel. Stanice metra Rajská Zahrada v
docházkové vzdálenosti cca 1 km (15 minut chůze) nebo 1 zastávka autobusem. Dobré napojení na dálniční síť - D10, D11 a na
sever D8, nebo Jižní spojkou D4 a D0 apod.

V současné době je ve výstavbě lávka pro pěší z přilehlého parku k vlakové stanici a ke stanici metra.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.5571811&y=50.1080274&z=17

Pro Vaši případnou zvědavost, usazení na mapě - park vedle ulice U Jáklů - kolmá na ulici Borská, v místě ulice Borská,
přibližně tam, kde do ní ústí U Jáklů a je proluka v zástavbě - se staví lávka, bude nam nová stanice vlaku a dále půjde na
metro. Obrázek v příloze: na obrázku nahoře podélná cesta je ulice Borská


