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Cena:  7 750 000 Kč  (za nemovitost) Číslo zakázky: 201-N01346

Počet nadzemních podlaží objektu 11 Druh objektu Skeletová

Stav nabízené nemovitosti Novostavba Počet podlaží pod zemí 3

Rok kolaudace 2012 Vybaveno Ano

Výjimečný byt 3+kk (94 m2) s nádherně velkou terasou (281 m2) a vlastní
uzamykatelnou garáží

Světlý a klidný byt s nadstandardním příslušenstvím v podobě rozlehlé terasy a vlastní podzemní
uzamykatelné garáže se sklepní jednotkou v novostavbě v pražských Letňanech. Byt má dispozici 3+kk a je
orientován na jih a západ. Budova byla kolaudována v roce 2012 a stejně jako byt je provedena ve vysokém
standardu kvality. Byt je možné převzít včetně aktuálního vybavení.

Byt disponuje dvěma ložnicemi a velkým obývacím pokojem s kuchyňským koutem. Užívat si můžete
prostornou koupelnu s dvěma umyvadly a přírodním světlem díky vlastnímu oknu směřujícímu na terasu.
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Využívat můžete i vlastní moderní infra saunu. Toaleta je v samostatné místnosti. Každý z vás jistě ocení
vlastní zděnou a uzamykatelnou garáž v podzemním podlaží, kde je i vlastní sklep. Byt je vybaven
bezpečnostními vstupními dveřmi a alarmem od společnosti Jablotron. Přístup do domu je prostřednictvím
chipu.

Lokalita pražských Letňan je velmi vhodná pro klidné a komfortní bydlení. Tento byt je velmi výjimečným
díky kombinaci prostoru v v bytě a možnosti trávení volného času na vlastní terase, která je pravděpodobně
největší terasou v Letňanech. Tu si můžete dovybavit dle svých představ a vytvořit si tam třeba vlastní
zahradu s klidovou, okrasnou i užitkovou zónou. Z každé místnosti v bytě je na terasu přímý vstup. Umístění
bytu v lokalitě přímo propojené s Lesoparkem Kbely je vhodné pro aktivní sportovce i pohodové procházky s
kočárkem nebo vyjížďky na kole. V blízkosti domu je kompletní vybavenost dětskými hřišti, sportovišti,
koupalištěm, krytým bazénem, obchody od drobných prodejen až po obchodní centrum, restauracemi,
školami, školkami a lékaři. Kousek od domu je zastávka autobusu s dojezdem na metro Letňany do 5 minut.

Byt je samozřejmě možné financovat hypotečním úvěrem, který vám rádi za velmi atraktivních podmínek
zajistíme. Zavolejte mi a domluvte si prohlídku.


