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Cena:  12 990 000 Kč  (za nemovitost) Číslo zakázky: 201-N01165

Zastavěná plocha 83 m2 Počet nadzemních podlaží objektu 2

Užitná plocha 145 m2 Plocha parcely 356 m2

Druh objektu Cihlová Stav nabízené nemovitosti Novostavba

Krásná novostavba rodinného domu v Šeberově

Kupte si novou moderní novostavbu 4+1 + velká šatna + velká terasa + garáž s oknem + 2 parkovací stání
+ okrasná zahrada v Šeberově v blízkosti metra Opatov a OC Chodov. Obývací pokoj, terasa a dvě ložnice
jsou orientovány na jihozápad do tiché okrasné zahrady, třetí ložnice je orientována na severovýchod s
výhledem na Kovářský rybník a s 18m odstupem od ulice. V místě multifunkční sportovní centrum a mnoho
cyklostezek - Kunratický a Milíčovský les. Rodinný dům o velikosti 145m2 byl postaven v roce 2016 na
pozemku o velikosti 356m2.
Dům má perfektní dispozice. Při vstupu do domu je prostorná chodba (7,74m2), ze které můžeme
pokračovat do obývacího pokoje (33,1m2) s moderní kuchyňskou linkou v lesku se spotřebiči AEG a krbem.
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Obývací pokoj je orientován na jihozápad do zahrady se vstupem na prostornou terasu (20m2) s posuvnými
slunolamy a propojenou s okrasnou zahradou. V přízemí je k dispozici také koupelna se sprchovým koutem
a toaletou, komora a garáž (17,26m2). Po masivních dubových schodech se dostaneme do horního patra,
kde jsou celkem tři ložnice (16,88m2, 13,38m2 a 13,7m2), prostorná šatna (8,05m2), koupelna (10,59m2) s
prostorným sprchovým koutem a rohovou vanou pro dva a samostatná toaleta (2,2m2). Dvě ložnice jsou
orientované na jihozápad do zahrady, třetí ložnice je orientována na severovýchod.
Dům je vybaven ve vysokém standardu.Všechna okna v domě jsou trojsklenná, vybavená vnitřními
zastíněními plisé, sítěmi proti hmyzu a venkovními žaluziemi.V celém domě je podlahové vytápění
úsporným plynovým kondenzačním kotlem - nízká energetická náročnost. Vstupní brána a garáž jsou na
elektrické ovládání. Na stavbu bylo použito kvalitní zdivo Heluz.
Dům je perfektně napojen na MHD. Minutu pěší od domu je zastávka MHD, za 3min na metro C Opatov. V
těsné blízkosti kompletní občanská vybavenost: škola, školka, OC Chodov, pošta, obchody, Pizzerie. Di
Carlo atp., 2 minuty od domu se nachází nájezd na D1, Jižní spojku a Pražský okruh.


