…na první pohled

INFORMAČNÍ MEMORANDUM
z nabídky na prodej rodinných domů
Praha 5 - Motol

Praha 5 – Hlubočepy

Novostavby dvou rodinných domů jsou navrženy jako dvoupodlažní,
nepodsklepené stavby ve funkcionalistickém stylu, zastřešené
plochými střechami. V úrovni 1. NP jsou k domům přistavěny garáže
pro 2 osobní automobily. Dispoziční řešení obou domů je prakticky
stejné, liší se pouze v provedení garáží a venkovních teras.
V 1. NP budou: předsíň s velkými úložnými prostory, technická
místnost pro technologii ÚT, WC se sprchou, pokoj pro hosty nebo
pracovna se samostatnou koupelnou a WC, s přístupem na zahradní
terasu a velký obytný prostor propojený se schodištěm.
Ve 2. NP budou: schodiště s chodbou a 5 pokojů se samostatnými
koupelnami s WC. Z toho dva pokoje jsou navíc vybaveny šatnami.
Čtyři pokoje budou propojeny s venkovními terasami na jihovýchodní
a na severozápadní straně domu. PENB tř.A.
RD 1
RD 2
Zast.plocha 263.8 m2
V sousedství RD 6+2 stejného vlastníka k prodeji, Je možné Zast. Plocha 273,0 m2
Obest.prostor 1711 m2
propojení. Plocha užitná: 550.0, Plocha pozemku: 1450.0, Obest. Prostor 1759 m3
Pozemek 763 m2
Budova: cihlová, Stav objektu: velmi dobrý, Podlaží počet: 3, Pozemek 803 m2
Plocha zastavěná: 249.0, Počet ložnic: 5, Garáž: 3+, Parkovací
09/2016
stání: 2, Umístění: Samostatný, Topení: Jiné, Plocha balkónu: Zahájení staveb:
Dokončení staveb: 1.pol. 2017
22.0, Plocha terasy: 39.0
Cena za jeden dům: 25 mio.Kč + DPH
Cena: 29 000 000 Kč (k jednání)
(pro fyzické osoby optimalizace)
K prodeji prostorný dům zasazený do krásné a klidné lokality
na rozhraní Stodůlek a Motola. Dům je na konci slepé ulice.
Okolí domu ničím nenasvědčuje, že od domu k Andělu je jen
10 minut jízdy autem, není slyšet žádný hluk, za domem je
dokonce krmelec pro srnky. Dům je 15 let po kolaudaci.
V přízemí je dispozici 4+2, v prvním patře 4+1. Suterén je
částečně obytný, Plocha užitná: 750.0, Plocha pozemku: 829.0,
Budova: cihlová, Stav objektu: velmi dobrý, Podlaží počet: 3,
Plocha zastavěná: 324.0, Počet ložnic: 6+, Garáž: 3+, Parkovací
stání: 2, Umístění: Samostatný, Topení: Jiné, Plocha balkónu:
13.3,
Plocha terasy: 32.0, . PENB tř.G- pro nedodání
vlastníkem.
Cena: 31 000 000 Kč (k jednání)

Praha 6 - Nebušice

Praha 5 - Slivenec

Dům 6+ 1 se nachází nahoře v Nebušicích, nedaleko od lesa v
pěkném prostředí a zástavbě nových rodinných domů. V
blízkosti centra obce a severního vstupu do Šáreckého parku.
Dům je postaven v moderním stylu s velkou zahradou, krásnou
terasou a plochou pro hřiště, která má přípravu na bazén.
Dům má dispozice - 3 ložnice, velký obývací pokoj, kuchyň,
pracovna, šatna, hostinský pokoj, 2 koupelny, 3x WC a
technická místnost. Vhodný převážně pro rodiny s dětmi.
Ostatní: telefonní přípojka, linka, alarm s možností napojení
na bezpečnostní agenturu, rozvody pro TV/SAT. Energetická
náročnost budovy: G (nebyla sdělena vlastníkem nemovitosti).

Adresa: Praha 5, Slivenec
Dispozice: 9+2/G
Typ: samostatně stojící,
Užitná plocha: 630 m2
Zastavěná plocha: 313 m2
Pozemek: 1.673 m2Fáze shall and core. Dům je připraven pro
úpravu dle požadavků kupujícího. Krásná vila s úžasnými
výhledy na Prahu. PENB zatím nezpracován, tj.tř. „G“.

CENA: 25.000.000,- Kč

Cena: Dohodou

V případě vyjádření zájmu jsou připraveny k zaslání další podrobné údaje a fota.
Bližší informace: REALINVEST s.r.o., info@realinvest.cz, tel.: 602 667 250.
Při zájmu doporučujeme včasnou odezvu. 2.000 realitních makléřů ze 189 kanceláří v propojeném interním sytému MLSARK Asociace realitních kanceláří ĆR je velká síla. Využijte i Vy, rychlosti , výhody a profesionality neveřejné sítě ARK
ČR a know-how spol. Realinvest , při zprostředkování prodeje či hledání Vaší nemovitosti.

