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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
Studentská
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);
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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 = " Studentská, Prostějov "; new SMap.Geocoder(query, odpoved,
{url: "geocode.php"});

Pronájem, Byt, 2+kk, 90 m²
Cena

10 990 Kč

Typ Budovy:
Vlastnictví:
Užitná plocha:

+ energie
Cihlová
Družstevní
90 m2

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

5
5
C
kompletní
velmi dobrý
ihned
Ano

Popis

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu byt o dispozici 2+kk s pracovnou a dvěma balkony na 5. nadzemním podlaží
cihlového bytového domu s výtahem. Byt má nadstandardní výměru 90 m2 + dva velké balkony. V bytě jsou nové
podlahy – v obývacím pokoji, kuchyni a chodbě je nové PVC, v pokoji a pracovně koberec. V chodbě jsou velké
vestavěné skříně a šatní stěna. V kuchyni je kuchyňská linka s dřevěnou pracovní deskou, novou myčkou Beko,
lednicí zn. BOSCH, mikrovlnnou troubou. V koupelně je nová pračka LG, vana, umyvadlo. V pokoji je šatní skříň.
Do pracovny se vejde i postel a lze využít jako malý pokojíček. Byt má bezpečnostní vchodové dveře. Z bytu je
pěkný výhled po okolí. U domu je bezproblémové parkování.
Měsíční nájemné 10.990,- Kč, záloha na služby a energie dle počtu osob (elektřina 800 – 1000,- Kč, plyn 1200 –
1600,- Kč, voda 250,- Kč/os, el. spol. prostor 50 – 100,- Kč, internet 300,- Kč). Jistota (vratná kauce) je ve výši
20.000,-Kč, provize RK 11.000,-Kč. Pronájem bytu bez domácích zvířat a kouření v bytě. Stavebně technický stav
velmi dobrý. Plocha bytu 90 m2 + lodžie. Více informací v RK.

Kontaktujte

4/6

CM Reality

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 = "Pronájem, Byt, 2+kk, 90 m2 [číslo 1191]" $(".nemovitost_link input").val(sample);
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