Prodej rodinné vily, 4+kk/T/G, 200 m2, Praha – Pitkovice

200 m2

Křemenáčová, - Pitkovice

23 990 000 Kč

S TOUTO NEMOVITOSTÍ VÁM POMŮŽE

Ing. Šárka Tichá

sarka.ticha@luxent.cz

PROJECT MANAGER

+420 734 445 445

Číslo zakázky

DP-3

Cena

23 990 000 Kč

Adresa

Křemenáčová, - Pitkovice

Druh

Domy

Kategorie

Rodinný

Užitná plocha

200 m2

Počet pokojů

4 pokoje

Plocha pozemku

300 m2

Obytná plocha

162 m2

Plocha zahrady

138 m2

Nízkoenergetický

Ne

Energetická náročnost budovy

B - Velmi úsporná

Zařízení

Ne

Terasa

11 m2

O nemovitosti
Nabízíme k prodeji novostavbu moderního rodinného domu k prodeji s promyšlenou dispozicí 4+kk s balkonem, zahradními
terasami a integrovanou garáží. Podlahová plocha domu je 189 m2, užitná plocha domu je 200,4 m2 a pozemek má rozlohu
300 m2. Nemovitost je situována v žádané velice klidné lokalitě ve vilkové části obce Pitkovice u parku, na jihovýchodním okraji
Prahy, na úrovni Průhonic. Jízda autem do centra na Václavské náměstí trvá za hladkého provozu asi 20 minut a je možné
zvolit si vícero cest.
Dům je dokončen. Jedná se o moderní architekturu v minimalistickém stylu s garáží a jedním parkovacím stáním na pozemku.
V přízemí domu je obývací pokoj propojený s kuchyní otevřený na terasu a do zahrady. Dále je zde vstupní chodba s šatnou,
toaleta, technická místnost a garáž se skladem. V patře jsou 3 pokoje a 2 koupelny, přičemž hlavní ložnice má integrovanou
koupelnu a šatnu.
Dům je cihlový, postaven z Porothermu za současného použití dalších kvalitních přírodních materiálů (dřevo, kov, sklo).
Vodorovné konstrukce – železobeton; dřevěná dubová okna – trojsklo, venkovní hliníkové žaluzie s podomítkovými lištami. Na
podlahách dubové parkety v nášlapnou vrstvou 4mm. V koupelnách je italská keramika a zařízeny jsou sanitou značek Laufen
a Hans Grohe. Vytápění domu plynovým kotlem, nebo TČ (příprava ceně). Rozvod tepla je podlahovým topením. Dále jsou v
domě rozvody pro TV a pevný internet. V ceně domu je také zelená výsadba na obvodu pozemku. V zahradě je naistalován
automatický závlahový systém. Do domu je zaveden plyn, napojen je na obecní kanalizaci a vodovod.
V obci je několik mateřských škol a nedaleko se nabízí vyžití v aquaparku Čestlice či zámeckém parku Průhonice. V obci jsou
obchody a restaurace a další občanská vybavenost je hojně zastoupena v okolních obcích a Praze-Chodov. Autobusem MHD se
z obce dostanete během minut do okolních obcí a odtud lehce na nádraží Uhříněves, Opatov nebo metro Želivského. Prohlídky
jsou možné i ve fázi před dokončením. Bližší informace poskytne makléřka naší kanceláře.

Zakázka

Dispozice

Užitná plocha

DP-1

5 a více pokojů

227 m

DP-2

5 a více pokojů

185 m2

DP-3

4 pokoje

200 m

2

2

Obytná plocha

Terasa/Balkón/Lodžie

Zahrada

188 m

11 m2 / 5 m2 / Ne

Ano (385 m2)

149 m2

11 m / Ne / Ne

Ano (198 m )

2

11 m2 / Ne / Ne

Ano (138 m2)

2

162 m

2

Cena

2

24 990 000 Kč

19 990 000 Kč

23 990 000 Kč
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