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Cena:  15 200 Kč  (za měsíc) Číslo zakázky: 201-N01181

Počet nadzemních podlaží objektu 4 Druh objektu Cihlová

Stav nabízené nemovitosti Velmi dobrý Umístění objektu Klidná část obce

Celková plocha 45 m2 Topení Jiné

Pronájem bytu 2kk 45 m2 Praha 5 Košíře

Nabízím k pronájmu krásný nově rekonstruovaný slunný byt 2kk 45 m2 v udržovaném domě v ulici
Fabiánova v klidné části Košíře, ve vilové čtvrti obklopené zelení.

- služby /voda, odpad, společné osvětlení/ 550 Kč/osoba
- spotřeba el. energie se převádí na nájemce/vytápění a ohřev vody/
- určeno max. pro dvě osoby
- kauce 1 nájem
- kuchyňská linka se sklokeramickou deskou, dygestoř, lednice
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Byt se nachází ve 2NP, okna bytu jsou orientována na západ a sever. Samostatné wc.

- vytápění formou infrapanelů zn. Heatwell - moderní systém nízkonákladového vytápění, produkuje tzv.
sálavé teplo, ekonomicky úsporné /o 20% nižší náklady oproti plynovému vytápení/
- ohřev vody formou bojleru nové generace zn. Ariston - ekonomicky úsporný provoz, dvoukomorový,
umožňující rychlý ohřev vody

V blízkosti autentická řecká kavárna, cukrárna, pobočka Městské knihovny, sportovní areál Tenis Cibulka.V
blízkém okolí usedlost Cibulka, přírodní park Košíře - Motol. Z bytu je výhled do zeleně a na
funkcionalistický kostel od architekta J. Čermáka. Interiér domu s grafickými díly Jiřího Votruby.

Foto ilustrační, byt ve stejném standardu a vybavení, majitel dokončuje rekonstrukci.

Dopravní spojení:
nejbližší autobusová a tramvajová zastávka Kavalírka - 5 min. chůze
skvělé spojení - tram č. 9, 10, 15, 16, 98, 99 a bus č. 123, 167
přímé tramvajové spojení do zastávky Anděl - 6 min.
přímé tramvajové spojení na Václavské náměstí - 20 min.

K pronájmu od 4.12.2018.


