
PRONÁJEM

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu byt o velikosti 1+kk v Brně - Obřanech na ulici
Mlýnské nábřeží. Celková plocha bytu je 25 m2 včetně plochy balkonu. Byt se na
nachází ve druhém patře cihlového domu s výtahem. K bytu náleží sklepní kóje. Byt je
volný ihned, zařízený: KL včetně spotřebičů, lednice s mrazákem, pračka, nábytek (
skříň, konf. stolek, prac. stůl, židle, předsíňový nábytek, koupelnový nábytek apod. ).
Koupelna s vanou, WC samostatně, předsíň 6 m2, pokoj 14 m2 ( šíře 3,6 m, délka 5 m
vč. výklenku - pracovny. V budově je kabelová TV od UPC a internet ( není v ceně ).
Jižní strana, slunný byt, bezbariérový přístup. Byt se nabízí k dlouhodobému pronájmu,
min. na 1 rok, vhodný pro 1 - 2 osoby, pracující, studující, bez dětí a domácích
mazlíčků. Klidné místo, v blízkosti MHD, obchody, lékař apod. V okolí krásná příroda,
která vybízí na příjemné procházky. Prohlídky možné po dohodě v pracovní dny. Pro
více informací volejte makléře.
(další popis na www stránkách)

Další parametry:
Topení: ústřední dálkové,
Voda: dálkový vodovod,
Odpad: kanalizace,
Elektřina: 230V,
Dopravní dostupnost: vlak, silnice, MHD nebo IDS, autobus
Energetická náročnost budovy: G - Mimořádně nehospodárná

Druh objektu
Stav objektu
Umístění objektu
Vlastnictví

Celková podlahová plocha
[m²]
Počet podlaží v domě
Podlaží

Kraj
Okres
Obec (část obce)
Městská část

Vlastnictví
Cena 8 000 Kč

za měsíc
+ provize RK, další
pozn.:+ zálohy na
energie a služby, +
vratná kauce, + provize
RK

cihlový
velmi dobrý
okraj obce
osobní

25

4
3

JHM
Brno-město
Brno, Obřany
Brno-Maloměřice a Obřany

osobní

Nemovitost: byty

Číslo zakázky: 618253

Dlouhodobý pronájem bytu 1+kk v Brně Obřanech na ul.
Mlýnské nábřeží, balkon, výtah.

tel. +420543217040

ALVA REAL s.r.o.
Adresa Trnitá 311, Štěpánská 6, 60200 Brno

 ¦ 
e-mail: info@alvareal.cz

makléř
Sylva Čadová

+420775560502
sylva.cadova@alvareal.cz

mailto:info@alvareal.cz
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