Pronájem nového, zařízeného bytu 2+kk, 43m2,
Praha 9 - Kyje, ul. Hajní, novostavba, podkroví
Hajní, Praha, Hlavní město Praha

14 000 Kč / měsíc
Nabízíme k pronájmu pěkný, podkrovní byt 2+kk, o ploše 43m2, ve 3. patře cihlového domu, Praha 9 - Kyje, ulice Hajní.
Dispozice: vstupní prostor; šatna (vybavená regály a věšáky), obývací prostor, vybavený -kuchyňská linka (varná deska,
lednice, digestoř, elektrická trouba, pračka), obývací prostor vybavený (pohovka, křeslo, konferenční stolek, televizní stolek,
regál, barový pult a dvě židle), ložnice vybavená (postel pro dvě osoby, matrace, noční stolky), koupelna vybavená
(sprchový kout, osvětlená galerie, wc). Vybavení je nové, byt je po rekonstrukci. K bytu náleží společné prostory v 1. NP, což
je relaxační místnost, infrasauna, oplocená zahrádka v uzavřeném vnitro-bloku, se zahradním grilem vč. posezení a v 1. NP
sklepní kóje pro uložení kol, lyží apod. K bytu náleží parkovací místo před domem na soukromém pozemku. Parkovací místo
je součástí ceny nájmu. V domě je wiﬁ za poplatek 150 kč/měs. Byt je umístěn v rodinném domě. V domě je celkem 6 bytů.
Stanice MHD - BUS je vzdálena 1 min chůze, metro B Rajská zahrada vzdálena 8 min chůze, noční tramvaje mají konečnou
stanice cca 15 min chůze. V okolí je několik restaurací, pizzerie, prodejna potravin - večerka, squash-centrum, cyklostezky.
Nákupní centrum Černý Most je vzdálen 5 minut autem. Volný k nastěhování ihned.

CENA
Cena nájmu

14 000 Kč / měsíc

Poznámka

+ zúčtovatelné poplatky 3.150 Kč/2 osoby včetně WIFI. Kauce 28.000 Kč.

Provize

+ provize RK

LOKALITA
Okres

Hlavní město Praha

Pražský obvod

Praha 9

Část obce

Kyje

Ulice

Hajní

č. domovní / č. orientační

skryto

INFORMACE O NABÍDCE
Číslo zakázky
Bohdana Veselá - Sládková
Tel.: 775 077 771
E-mail: vesela@donnareality.cz

6155

Číslo nabídky: 6155
donnareality.cz/reality/6155/

Datum aktualizace

27.07.2020

Druh objektu

Cihlová

Vybaveno

Ano

Počet podlaží objektu

4
2

Celková podlahová plocha m

43

Počet parkovišť

1

POPIS BYTU
Kategorie

Byty

Číslo podlaží v domě

4

Dispozice bytu

2+kk

Vlastnictví

osobní

Stav bytu

Novostavba

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Třída

Bohdana Veselá - Sládková
Tel.: 775 077 771
E-mail: vesela@donnareality.cz

C - Úsporná (příloha)

Číslo nabídky: 6155
donnareality.cz/reality/6155/

