Pronájem bytu 3+KK+pracovna - Židlochovice, 13 km
od Brna.
http://www.realitnialiance.cz/nemovitost/pron-jem-bytu-3+kk+pracovna-idlochovice-13-km-od-brna/533409

10 500 Kč / měsíc

Cena:

+ služby a energie
4500,- Kč. Kauce
15.000,- Kč.
Okres Brno-venkov, Židlochovice,

Adresa:

Tyršova
Datum vložení:

09. 05. 2019

Poslední úprava:

22. 05. 2019

Číslo zakázky:

P4108b

Nabídka - pronájem
Dlouhodobý pronájem bytu 3+KK + pracovna v obci Židlochovice,
Typ
nemovitosti:
vzdálené
13 km jižněByt:
od 3+kk
Brna. Samostatný byt v 1. patře
rodinného
domu,
částečně
zařízený.Nájem
lze
od
Vlastnictví:
Osobní
1.6.2019.Ubytování je možné pro pracující osoby, nekuřáky.
Druh
Cihlový
Žádnáobjektu:
zvířátka..Byt je samostatný,
uzamykatelný, vchod do bytu
je přes společné prostory domu - chodbou. Orientace na
jih.Příležitostně lze užívat vinný sklípek pod domem - v
ceně.Celková výměra bytu je 85 m2.Obývací pokoj 23 m2 s
kuchyňským koutem: velká kuchyňská linka z masívu, plynová
4hořáková plotna, teplovzdušná elektrická trouba, odsavač par,
nerezový dvoudřez, myčka, barový stolek s osvětlovací rampou,
rozkládací sedačka.Ložnice 19 m2.Koupelna 8 m2 sprchovým
koutem, 2 umyvadly, velkoplošným zrcadlem s osvětlovací
rampou, WC, bidetem, sušákem na ručníky, přípojkou na pračku.
Pračku si nájemce obstarává sám.Pracovna 8 m2.Součástí bytu je
rozsáhlá terasa, vstupní chodba do domu s úložnými skříněmi,
sušárna prádla.V bytě je ústřední topení. Okna jsou plastová. V
pokojích
plovoucí
podlahy,
v
ostatních
místnostech
dlažba.Možnost parkování auta v garáži ve dvorním traktu za
1000 Kč/měsíc. Jinak je možnost parkování auta před
domem.Autobusové nádraží vzdálené 150 m (spoj do Brna
pravidelný po cca 30 min., doba jízdy na ÚAN 25 min.).Občanská
vybavenost: základní škola 50 m, gymnázium 30 m, poliklinika,
lékárna a letní kino 100 m. Městský úřad, pošta, obchody,
supermarket Penny, množství restaurací, zámecký park (s volně
se pohybující vysokou zvěří), umělecká škola, poliklinika, lékárny,
sportovní areály a další, vše do 300 m.K nájemnému se hradí
služby a energie. Majitelé požadují vratnou kauci.Provize
RK.Průkaz energetické náročnosti budovy nebyl dodán, proto je
inzerována třída G.3+KK + pracovna85 m2, terasa
Typ zakázky:
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