
Prodej bytu 1+1, Praha 4, Krč

Rádi bychom Vám ve výhradním zastoupení majitele nabídli byt
1+1 o rozloze 38,7 m² ve 12. patře na budoucí zastávce nové
linky metra D. Byt je v původním stavu vhodný k rekonstrukci,
každý  se  zde  tedy  může  realizovat  dle  svého  uvážení.  Pro
představu jsme pro Vás připravili vizualizaci bytu. Po vstupu do
bytu  se  ocitnete  v  prostorné  chodbě,  ze  které  je  vchod  do
koupelny s WC a také do hlavní obývací místnosti. Z této hlavní
místnosti se dále prochází do odděleného kuchyňského koutu s
kuchyní. Okna jsou na jižní stranu. Před okny je nezastavitelná
oblast plná zeleně, takže krásnému výhledu nic nebrání a ani v
budoucnu nic bránit nebude. Součástí bytu je i prostorný sklep
dobře zabezpečený. V domě jsou 4 výtahy, z toho jeden nákladní
vhodný pro pohodlné stěhování. Dům i střecha jsou zateplené,
vchod do domu je na čip. Parkování je možné přímo u domu na
parkovišti (bez zón). Mezibytové stěny jsou odděleny 2 panely s
dilatační spárou, díky čemuž se sousedi navzájem neruší. V okolí
je veškerá občanská vybavenost - škola, školka, nákupní řetězec
Lidl, další 2 nákupní možnosti v okolí, pošta, lékárna a dětské
hřiště.  Autobusem MHD (zastávka autobusu Tempo) jste za 5
minut na metru linky C Kačerov. 200 metrů od domu bude stát
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zastávka nové linky metra D.  Velice tento byt  doporučujeme,
jelikož je výhled z oken do parku, a přesto máte na dosah ruky
vše, co Vás napadne. Byt je tichý, útulný a svítí do něj slunce
skoro celý den. V bytě je plyn, elektřina, nové vodoměry a mě..
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