
Nabízíme k pronájmu vybavený prostorný byt o dispozici
3+kk, 71 m² nacházející se ve výborné lokalitě v centru města
v bezprostřední blízkosti metra A Staroměstská. V bytě je
obývací pokoj, kuchyňská linka s jídelním stolem, 2 ložnice, 2
koupelny a 2 balkony.
Byt je zcela zařízen a nachází se v půdní vestavbě. Historické
prvky (trámy, výhledy a nábytek) vdechují bytu pocit
jedinečného bydlení a ihned po jeho příchodu ve Vás probudí
pohodlí domova v historickém srdci Prahy. Celková rozloha
bytu je 71 m² a cena nájmu je 50.000 Kč. Další náklady
spojené s bytem, které nejsou zahrnuty v měsíčním
nájemném, činí 1.750 Kč pro první osobu a 920 Kč pro
každou další osobu žijící v bytě. Při podpisu nájemní smlouvy
je uzavřeno pojištění proti škodám způsobeným třetím
osobám v hodnotě 1.433 Kč na rok. Elektřina a plyn bude
převedena na nájemníka. Vratná kauce ve výši 3 měsíčních
nájmů. Výborná dopravní dostupnost. Veškerá občanská
vybavenost v blízkém okolí. PENB bohužel nemáme k
dispozici, proto uvádíme energetickou třídu G. K nastěhování
od ihned.
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Poznámka k ceně

50 000 Kč za měsíc

Praha, Staré
Město
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cihlový
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6
0
velmi dobrý
G - Mimořádně
nehospodárná

+ provize RK, další
pozn.:+ poplatky 1.750 CZK/osoba +
energie a plyn na nájemce + 3x vratná
kauce

Kontaktní osoba

Ing.Ing.  VendulaVendula  VařákováVařáková

tel.: +420 778 508 447+420 778 508 447
e-mail: varakova@greenproperty.cz

Pronájem bytu 71 m2, 3+kk se dvěmi koupelnami, ul.Pronájem bytu 71 m2, 3+kk se dvěmi koupelnami, ul.
Křižovnická - Praha 1Křižovnická - Praha 1
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