
Nabízíme vám pronájem luxusního slunného apartmánu 4+1 s
balkony po renovaci, s kouzelnými výhledy na věže a střechy
Starého města o velikosti 143m v Široké ulici č 9 Praha 1
situovaného ve 4 patře secesního domu po renovaci s výtahem.
Byt proběhl renovací dle návrhu designového studia Sculpt a je
zde kladen důraz na původní secesní prvky. Nájem lze sjednat od
1.2.2023 a to kompletně zařízený byt nebo majitel umožní najem i
bez nábytku a vybavit vlastním nábytkem. 2x ložnice jsou
směrované do klidného dvora a 1x ložnice je využita jako
pracovna s oknem a balkonem do Široké ulice, kam směřují také
okna kuchyně a obývacího pokoje. Kuchyně je plně vybavená
spotřebiče Miele trouba a vařič, myčka nádobí a stylová retro
lednice. V bytě je také prostorná komora vybavená pračkou, 2x
vestavná šatna a 2x koupelna s WC vanou a sprchovým koutem.
3x balkon a sklep. Nabízíme možnost zajistit služby: pravidelný
uklid a Stěhování na klíč. V ceně nájmu jsou zahrnuty všechny
poplatky spojené s domem. Nájemce si hradí: topení, elektřinu,
vodu 10.390,- a vlastní internet. V domě je výtah. Prohlídky je
nutné objednat předem volejte paní Altmanovou
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Poznámka k ceně

48 000 Kč za měsíc

Energetická náročnost budovy
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+ provize RK, včetně
DPH, včetně právního servisu, další
pozn.:+ poplatky za energie a internet

Kontaktní osoba

RadkaRadka  AltmanováAltmanová

tel.: +420 602 327 191+420 602 327 191
e-mail: altmanova@greenproperty.cz
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