BAR - Pronájem kompletně
zařízeného 1+kk (26 m²)
Aktivní
Nabídka:

Pronájem

Lokalita:

Praha 5, Hlubočepy

Plocha:

26 m2

Dispozice:

1+kk

Cena:

9 450 Kč
celkem vč. provize

Typ:

Byt

Evidenční číslo:

208413

Lokalita
Kraj:
Město:
Městská část:
Ulice:
Číslo popisné:
PSČ:

O nemovitosti
Zkušená developerská společnost Gaudí Group nabízí

Hlavní město Praha
Praha
Hlubočepy
Geologická
1062
15200

Plocha

„bydlení na míru“ v moderním a oblíbeném projektu
Bydleni Barrandov. Uvedená výše nájmu platí na první
tři měsíce při podpisu smlouvy na jeden rok+ při

Obytná plocha:

26 m2

Vybavení a stav

podpisu smlouvy do 31.1.2021 sklepní koje k jednotce
bez příplatku (po dobu trvání smlouvy). Po uplynutí
prvních tří měsíců bude měsíční nájemné činit 10 500
Kč. K dispozici je mimo jiné kompletně vybavená
jednotka 1+kk ve 4. NP o výměře 26 metrů s
charakteristickým velkým vestavným lůžkem v
příjemném zákoutí přirozeně oddělujícím denní a
odpočinkový prostor bytu. Stejně jako všechny ostatní

Stav nemovitosti:
Balkón:
Terasa:
Výtah:
Patro:
Zahrada:
Konstrukce budovy:
Rok výstavby:

Další informace

jednotky v naší nabídce můžete očekávat vysoký
komfort postavený na chytrém zařízení a vysokém
standardu výbavy. Velmi praktickou je i vlastní moderní
prádelna v budově, sloužící výhradně pro obyvatele
domu. Pohodlné bydlení lze doplnit i pronájmem
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Novostavba
Ano
Ano
Ano
4. patro
Ano
Skelet
2019

parkovacího stání na vlastním parkovišti či sklípku za
velmi výhodných podmínek. Kompletní cena bydlení v
tomto 1+kk činí 12 450 Kč měsíčně (po třech měsících
13 500 Kč) a zahrnuje, kromě nájemného, rovněž
veškeré poplatky, spotřebu elektřiny, rychlé optické
připojení k internetu a balíček programů chytré IPTV! V
projektu jsou k dispozici rovněž jednotky 1+kk o
velikosti 20 m² až 31 m² a 2+kk o velikosti 30 m² až 40
m². Aktuální nabídku volných jednotek naleznete na
webových stránkách projektu Bydlení Barrandov nebo
na našem Facebooku, a to pod názvem projektu –ؘ
Bydlení Barrandov. Výborná dopravní dostupnost –
zastávka autobusu přímo u domu, tram 5 min. pěšky,
na Anděl do 15 min. Pestrá občanská vybavenost a
sportovní vyžití v docházkové vzdálenosti. Blízké
Barrandovské skály a nedaleké Prokopské údolí skýtají
četné možnosti k relaxaci i sportu. K nastěhování ihned.
Bydlete chytře, bydlete all-inclusive. Mimořádná
nabídka pro studenty: možnost uzavřít nájemní
smlouvu jen na dobu školního roku. Dobrá zpráva
nakonec: Neplatíte žádnou provizi.

Kontaktujte nás
Vyřizuje
Mgr. Miloslava
Jansonová
tel.
+420 224 229 944
mobil. +420 777 777 948
e-mail. mjansonova@gmail.com

Evidenční číslo nemovitosti: 208413
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