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

Prodej, Byt, 4+kk, 80 m²
Cena

2 899 000 Kč

Typ Budovy:
Vlastnictví:
Užitná plocha:

+ provize RK
Panelová
Osobní
80 m2

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

1
4
C
kompletní
po rekonstrukci
dle dohody
Ano
Ano

Popis

Ulice Finská je situována cca 10min. od centra města. V blízkém okolí bytového domu se nachází zastávka
městské hromadné dopravy, mateřská škola, školka, obchody, služby. V příznivé docházkové vzdálenosti se
nacházejí Kolářovy sady – rozlehlý centrální park. Parkování je možné před domem, případně je možné si
pronajmout parkování v podzemních garážích, situovaných za domem.
S výhradním zastoupením nabízíme prodej bytu 4+kk v osobním vlastnictví ve zvýšeném přízemí panelového
bytového domu. Byt je po celkové, velmi zdařilé, rekonstrukci s úpravou dispozice, realizováno s firmou Brossini
Design Ing. Tomáše Lánského. Po vstupu do bytu je chodba s věšákovou stěnou a vestavěnými skříněmi. Chodba
plynule přechází do obývacího pokoje. Vlevo z chodby jsou samostatné vstupy do tří ložnic. Vpravo po vstupu je
vstup do koupelny společné s WC. V koupelně je vana se zástěnou, umyvadlo s umyvadlovou skříňkou, WC,
koupelnová skříňka a prostor pro pračku. Ve dvou ložnicích je instalovaná klimatizace. Z obývacího pokoje je
plynulý přechod do kuchyně. Kuchyňská linka je zhotovena na míru a obsahuje vestavěné spotřebiče. V obývacím
pokoji je stropní podhled s led osvětlením. Součástí prodeje je kompletní kuchyňská linka včetně vestavěných
spotřebičů (varná deska, horkovzdušná trouba, lednice s mrazákem, myčka), TV panel a skříňka pod TV, panel za
sedačkou a zavěšené skříňky v obývacím pokoji. Byt má velmi příjemnou dispozici. Ohřev vody v domě a vytápění
je centrální. Celková plocha bytu činí 80 m2 + lodžie + sklepní kóje.
Nízké měsíční náklady: FO 840,- Kč, správa a pojištění domu 268,- Kč, teplo 720,- Kč + elektřina a voda dle
spotřeby.

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, 4+kk, 80 m2 [číslo 1207]" $(".nemovitost_link input").val(sample);
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