
PRONÁJEM

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu novostavbu přízemního bytu 2+kk se zahrádkou a
venkovním parkovacím stáním, nacházející se na okraji obce Moravany na ul.
Jabloňová.
Byt se nabízí k pronájmu plně vybavený a je k dispozici po dohodě již nyní.
Plocha bytu činí 55,43 m2 + zahrada 41 m2 + sklep 1,89 m2 + parkovací stání.
Byt je vhodný pro pracující bezdětný pár, bez domácích mazlíčků a pro nekuřáky.
Maximální počet osob 2.
Dispozice: vstupní chodba, samostatné WC, šatna s vestavěnou skříní, neprůchozí
ložnice vybavená postelemi vč. matrací, nočními stolky, šatní skříní. Dále je z chodby
vstup do koupelny s vanou, umyvadlem, pračkou, vlastním kotlem. Z chodby se dále
dostaneme do obývacího pokoje s kuchyňským koutem. Kuchyňská linka je včetně
kvalitních spotřebičů, obývací prostor vybavený nábytkem na fotografiích. Z obývacího
pokoje je vsup na terasu s posezením a zahrádku.
K bytu náleží dále sklepní kóje, možno užívat i kolárnu, pošt. schránku. Parkovací stání
je v těsné blízkosti…
(další popis na www stránkách)

Další parametry:
Topení: ústřední plynové,
Voda: dálkový vodovod, voda je v objektu i rozvedena
Odpad: kanalizace,
Elektřina: 230V,
Telekomunikace: internet
Dopravní dostupnost: dálnice, silnice, MHD nebo IDS, autobus
Energetická náročnost budovy: B - Velmi úsporná
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Nemovitost: byty

Číslo zakázky: 647421

Dlouhodobý pronájem bytu 2+kk s parkovacím stáním a
zahrádkou, Moravany.
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