Exkluzivně nabízíme pronájem vybaveného bytu
2+kk+B, 47 m2, Plzeň, U Velkého Rybníka
U Velkého rybníka, Plzeň, Plzeň-město

13 500 Kč / měsíc
Exkluzivně nabízíme pronájem vybaveného bytu 2+kk+B, Plzeň, U Velkého Rybníka. Byt o velikosti 47 m2, se nachází ve 3.
patře novostavby Panorama Bolevák. Pronajímá se vybavený, předsíň (skříňky na obuv, zrcadlo a věšák), obývací pokoj
vybavený sedací soupravou konferenčního stolku, TV stěnou, jídelním stolem vč. židlí, moderní kuchyňskou linkou (s
ledničkou, mrazákem, varnou deskou, elektrickou troubou, myčkou nádobí) kompletně zařízenou ložnicí (postel s roštem a
matrací, zabudovaná šatní skříň vč. osazení rolet a žaluzie) a zařízenou koupelnou s toaletou (skříň, umyvadlová skříňka vč.
zrcadla, sprchovacího koutu a pračky). Velké okno ze západní orientací umístěné v obývacím pokoji nabízí krásný výhled na
Bolevecké rybníky osazené látkovou vertikální žaluzií. Vše vybaveno novým nábytkem a provedena příprava na napojení
pojízdné klimatizace. Balkon o velikosti 2.65 m2 je chráněn elegantním celoskleněným zábradlím v hliníkovém rámu. K bytu
náleží sklep a parkovací stání v oploceném areálu. Předností bytu je jeho poloha na jedinečném místě v Plzni, na břehu
Velkého Boleveckého rybníka, které skýtá bydlení v klidné, rekreační lokalitě s dostupností MHD i veškeré občanské
vybavenosti. K dispozici od 01. 06. 2020

CENA
Cena nájmu

13 500 Kč / měsíc

Poznámka

Služby 2.300,-kč, elektřina se převádí na nájemníka

LOKALITA
Okres

Plzeň-město

Obec

Plzeň

Ulice

U Velkého rybníka

č. domovní / č. orientační

skryto

INFORMACE O NABÍDCE
Číslo zakázky

0802

Datum aktualizace

15.05.2020

K dispozici od

01.06.2020

Monika Černíková
Tel.: 704 391 330
E-mail: info@rkadriana.cz

Číslo nabídky: 0802
rkadriana.cz/reality/0802/

Druh objektu

Cihlová

Vybaveno

Ano

Počet podlaží objektu

4
2

Celková podlahová plocha m

47

Datum nastěhování

01.06.2020

POPIS BYTU
Kategorie

Byty

Číslo podlaží v domě

3

Dispozice bytu

2+kk

Vlastnictví

osobní

Stav bytu

Novostavba

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Třída

Monika Černíková
Tel.: 704 391 330
E-mail: info@rkadriana.cz

C - Úsporná

Číslo nabídky: 0802
rkadriana.cz/reality/0802/

