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$(document).ready(function(){ $(".thumb_images img" ).mouseover(function() { $(".images .image
img").attr("src",this.src.replace("/95/","/400/")); $(".images .image a").attr("href",this.src.replace("/95/","/800/")); });
$(".images .image img" ).click(function() { src = $(".images .image img").attr("src").replace("/400/","/800/") e =
$(".thumb_images .thumb_box a" ); for (index = 0; index Adresa
Prostějov, okres Prostějov, kraj Olomoucký
Kostelecká
Loader.load()
function odpoved(geocoder) { /* Odpověď */ if (!geocoder.getResults()[0].results.length) { alert("Tohle neznáme.");
return; } var vysledky = geocoder.getResults()[0].results; var data = []; while (vysledky.length) { /* Zobrazit všechny
výsledky hledání */ var item = vysledky.shift() var xx = item.coords.toWGS84(2); var center =
SMap.Coords.fromWGS84(xx[0], xx[1]); var m = new SMap(JAK.gel("mapa"), center, 15);
m.addDefaultLayer(SMap.DEF_BASE).enable(); m.addDefaultControls(); var layer = new SMap.Layer.Marker();
m.addLayer(layer); layer.enable(); var marker = new SMap.Marker(center, "myMarker", {});
layer.addMarker(marker); return } } var query = " Kostelecká, Prostějov "; new SMap.Geocoder(query, odpoved,
{url: "geocode.php"});

Prodej, Byt, 3+kk, vč. vybavení, nadst. prvků a parkovacího stání, 117 m²
AKCE
Cena

4 190 000 Kč
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Typ Budovy:
Vlastnictví:
Užitná plocha:

Cihlová
Osobní
117 m2

Podlaží umístění:
Podlaží celkem:
Energetický štítek:
Občanská vybavenost:
Stav objektu:
K dispozici:
Sklep:

2
4
B
kompletní
velmi dobrý
dohodou
Ano

Popis

Prostějov, Kostelecká, nadstandardní byt 3+kk vč. vybavení a parkovacího stání – cena 4.190.000,-Kč
Novostavba bytového domu je situována v blízkosti centra města na ul. Kostelecká. V blízkém okolí bytového domu
je mateřská škola, základní škola, obchody, restaurace. V blízkosti se nachází také cyklostezky a biokoridor
Hloučela s možností sportovního vyžití.
Nabízíme prodej nadstandardního bytu o dispozici 3+kk s terasou v novostavbě bytového domu z roku 2018. Cena
je včetně vnitřního vybavení a nadstandardních prvků v hodnotě přes 0,5 mil. Kč. Kuchyně zhotovena na zakázku bílá vysoký lesk, pracovní deska Egger, vestavěné spotřebiče Whirlpool (lednice, myčka, mikrovlnná trouba,
trouba, varná deska), horní skříňky a bar jsou podsvíceny led osvětlením, pojezdy Hettich, kování s tlumením Blum,
úchytky Polalir – broušený nikl. Designová digestoř Guzzanti s dotykovým ovládáním. V lince je příprava pro
vinotéku. Vypínače v bytě jsou ABB NEO Tech, laminátové podlahy Crono Castello, v obývacím pokoji je
designová betonová stěrka na stěně za televizí. Schody na terasu jsou mramorové. V koupelně je nadstandardní
sprchový kout SanSwiss. Obklady v koupelně a na WC v designu beton. V bytě je 35 bodových světel + design
světlo nad konferenčním stolkem.
Součástí prodeje je TV stěna (bez TV), designové obklady topení v obývacím pokoji, 3 designové kožené barové
židle, sedačka se dvěma křesly – imitace kůže, konferenční stolek v designu beton, v ložnici je součástí prodeje
postel s led podsvícením, odkládacím prostorem a stolky. V koupelně bude ponecháno led podsvícené zrcadlo na
míru a pračka samsung na 9 kg v šedé barvě.
V ceně bytu je dále kryté parkovací stání a vlastní kolárna o výměře 2,4 m2. Byt se nachází v 2.NP. Půdorys bytu
viz obrázek. Dům je stavěn z keramických cihel HELUZ se zateplením minerální vatou 100mm, okna plastová s
izolačním dvojsklem U 1,2. Okna situovaná do uliční části jsou opatřena horizontální žaluzií s el. ovládáním.
Vchodové dveře do bytu jsou bezpečností protipožární, vnitřní dveře v bytě jsou plné osazeny do obložkové
zárubně, do obývacího pokoje jsou skleněné posuvné do pouzdra. Vytápění bytu je zajištěno ústředním topením s
vlastním plynovým kombinovaným kondenzačním kotlem, který slouží i pro ohřev vody (samostatný zásobník pod
kotlem). V každém bytě je rozvod STA + internetu. Užitná plocha bytu 117m2 včetně terasy + 2,4 m2 kolárna.
Průjezd do uzavřeného dvora je zajištěn garážovými vraty na dálkové ovládání.

Kontaktujte
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Ing. David Foretek
Mobil: 777 619 939
foretek@cmreality.cz
vedoucí kanceláře
finanční poradenství
hypoteční úvěry
Dotaz na makléře Poslat známému

Jméno *

Telefon *

Email

Nemovitost
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Dotaz *

Prosím opište text z obrázku

Odeslat

Vaše jméno*

Email známého*

Nemovitost

Zpráva*

Prosím opište text z obrázku:

Odeslat
var sample = "Prodej, Byt, 3+kk, vč. vybavení, nadst. prvků a parkovacího stání, 117 m2 [číslo 1061]"
$(".nemovitost_link input").val(sample);
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