Prodej bytu 2+1/S, 61 m2, ul. Dačického, Praha 4 - Nusle.

Energetická náročnost D

Lokalita:

Cena

Praha 4, Dačického

5 700 000 Kč

Číslo nabídky

N63403
Popis
Soccer Reality Vám exkluzivně nabízí na prodej byt 2+kk o 61 m2 na Praze 4 - Nusle. Byt se nachází v 8. nadzemní podlaží domu s
novým výtahem. Výtah není jediná investice v domě. Dům prošel rekonstrukcí včetně fasády, plastových oken či stoupaček.
Po vstupu vás přivítá prostorná předsíň s prostorem pro vestavěné skříně. Z předsíně se dostanete do všech ostatních částí bytu. Po
levé straně se nachází koupelna s vanou, toaleta je zvlášť. Naproti vstupu do bytu se nachází ložnice v atypickém tvaru s jižní orientací
a výhledem do dálky. Obývací pokoj s kuchyňským koutem je přístupný také z předsíně a má samostatný vchod. Byt je celkově
orientovaný na jihozápad. Kuchyňský kout je vybaven původní kuchyňkou linkou včetně sporáku s troubou. Součástí prodeje jsou
samozřejmě skříně v předsíni a po dohodě může zůstat i starší nábytek v ložnici.
Okna jsou plastová. Na podlaze položeno PVC a v koupelně dlažba. Topení centrální s měřáky na tělesech.
Byt je vyklizený, nově vymalovaný a prošel úklidem. Obecně je byt v původním stavu, je tedy připravený k případné rekonstrukci podle
představ nového majitele, ale i současný stav je možný třeba na pronájem. Tím jak je atypický, tak nabízí různá zákoutí.
K bytu dále náleží vlastní sklep a ve společném užívání kolárna a dvorek. V domě je samozřejmostí internet a TV anténa.
Měsíční poplatky 2.500,- plus elektřina z posledního vyúčtování. Anita je na domě splacena.
Velkou výhodou je lokalita. Okolí je strategické svojí dostupností. 250m od domu je stanice metra C Pražského povstání. V blízkosti se
nachází OC Arkády Pankrác, kde najdete všechny potřebné obchody. Zároveň je v okolí mnoho zeleně, která nabídne odpočinek od
ruchu. Pokud chcete spíše sportovat, v okolí najdete mnoho sportovních areálů. Kavárny a obchůdky jsou na každém kroku.
Tento byt vřele doporučuji
Byt je v družstevním vlastnictví a zatím se neuvažuje o převodu do osobního vlastnictví.
Prodávající si vyhrazuje právo vybrat kupujícího na základě jím zvolených kritérií.
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