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Pronájem novostavby 3+kk, Brno Slatina
Zakázka č. NPRO 047
Typ zakázky: pronájem
Makléř spravující tuto zakázku: Vladimír Král, tel: 736681019, e-mail: a-king@a-king.cz
Exkluzivně nabízíme pronájem bytu o velikosti 3+kk na ul. Budínská v Brně.
edná se o cihlový byt v OV umístěný ve 1.nadzemním patře kompletně
zrevitalizovaného domu. V přízemní části budovy jsou umístěny kanceláře a v
1. nadzemním patře je zbudováno 6 bytových jednotek. Z původní cihlové
budovy zůstaly pouze obvodové zdi, bytové jednotky jsou zbudovány nově.
Celková plocha bytu je 96 m2 a sestává se z předsíně , pokoje s kk, dvou
samostatných pokojů , koupelny s dvojumyvadlem, sprchovým koutem , vanou
a samostatnou toaletou. V bytě jsou plastová okna osazena trojskly proti
průniku tepla a jsou opatřená venkovními žaluziemi na elektrický dálkový
pohon. Střešní okna je možné měnit do pozic kyvné a výklopné. Byt je vybaven
klimatizační jednotkou Na podlahách jsou položeny dlažba a vinylový povrch.
Nová moderní kuchyňská linka Sýkora ve vyšším standardu je vybavena
elektrickou varnou deskou s el. troubou, myčkou ,digestoří a lednicí s
mrazákem.
Kuchyně a koupelna s toaletou jsou opatřeny novou vzduchotechnikou s
odsáváním nad střešní plášť budovy. Vstupní dveře bytu jsou bezpečnostní . Byt
má samostatné elektronické zabezpečení s pohybovými čidly.
Vytápění domu a ohřev TUV zabezpečuje centrální plynový kotel, chodba a
kuchyně jsou vytápěny podlahovým topením, obytná místnost je opatřena
radiátory k rychlé regulaci teploty v místnosti.
Byt má samostatné měřicí jednotky na vodu, elektřinu, klimatizaci i teplo, které
se odečítá dálkově.
K domu patří zahrádka s posezením a pro nájemníky bude ve dvorním traktu k
dispozici úložný prostor pro kola, kočárky... Parkování je možno u domu nebo
na parkovacích místech uvnitř dvorního traktu za 1500,- Kč/ měsíc. Dům stojí v
klidné a tiché lokalitě.
Volné ihned.
Velikost bytu: 3+kk
Užitná plocha: 96 m2
Zdivo: cihla
Vlastnictví: osobní
Stav nemovitosti: velmi dobrý
Patro: 1/3
Výtah: ne

Cena: 10.500,- Kč za měsíc
Poznámka k ceně: + energie 2 500,-Kč
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