Pronájem rodinného domu nedaleko Prahy
Praha-západ

15 000 Kč / měsíc
Dobrý den, v rámci All inclusive servisu si Vám k pronájmu dovolujeme nabídnout rodinný dům typu bungalov o rozloze 230
m2, který se nachází v obci Horní Jirčany, nedaleko Prahy. Dům má dva hlavní vchody a je možné ho využívat jako dvě
samostané bytové jednotky. Prostor domu je velice členitě řešený, nachází se zde 6 samostatných pokojů z nichž jeden je
využívaný jako šatna, dvě plně vybavené kuchyně se spotřebiči, tři prostorné předsíně , dále koupelna s vanou , samostané
WC a druhá koupelna se sprchovým koutem a WC. Z domu je přímý vstup do dvougaráže. Díky velkým oknům je dům krásně
prosvětlený a nabízí výhled do upravené zahrady. Plocha zahrady činí 750 m2 a kromě vzrostlých ovocných stromů jsou zde
i okrasné dřeviny, túje,malý bazén a zahradní domek. Při stavbě domu byli použity klasické materiály, na podlahách dlažba a
plovoucí podlahy, plastová okna. Dům je připojený na místní kanalizaci a je vytápěn plynnovým kotlem, který zároveň
zajištuje ohřev vody. Obec Horní jirčany je vzdálena pouze 3 km od města Jesenice, která nabízí plnou občanskou
vybavenost - lékaři, školy, školky, obchody, restaurace, ﬁtness atd. Výhodou je poloha domu, která se nachází v klidné
lokalitě v bezprostřední blízkosti přírodě, ale zároveň je 100 m od domu obchod s potravinami, autobusová zastávka a
celkově výborná dostupnost do centra hlavního města díky nedalekému pražskému okruhu.

CENA
Cena nájmu

15 000 Kč / měsíc

Popis

REZERVOVÁNO

Náklady na bydlení

4000

LOKALITA
Okres

Praha-západ

Obec

skryto

Ulice

skryto

č. domovní / č. orientační

skryto

INFORMACE O NABÍDCE
Číslo zakázky

0229

Datum aktualizace

26.11.2020

Poloha objektu

Samostatný

Petra Malá
Tel.: +420 604 501 385
E-mail: petra.mala@stereoreality.cz

Číslo nabídky: 0229
stereo-reality.cz/reality/0093/

Druh objektu

Cihlová

Umístění objektu

Klidná část obce

Dispozice

5 a více pokojů

Vybaveno

Ano
2

Zastavěná plocha m
2

230
200

Užitná plocha m

2

Plocha parcely m

750

Počet podlaží objektu

1

2

Plocha garáže m

2

30

Plocha bazénu m

5

Ostatní

Plot, bezbarierový přístup, sociální zařízení

Stavba

Rodinný dům

Zástavba

Obytná

Topení

Lokální plynové

Doprava

Silnice, autobus

Komunikace

Asfaltová

POPIS DOMU
Kategorie

Domy a vily

Druh domu

rodinný dům

Typ domu

Přízemní

Stav domu

Velmi dobrý

Voda

Voda - dálkový vodovod

Odpad

Kanalizace

Plyn

Plynovod

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Třída

G - Mimořádně nehospodárná

Vyhláška

78/2013 Sb.
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