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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
Přerov, okres Přerov, kraj Olomoucký
Kosmákova
Loader.lang = "cs"; Loader.load(null);
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 = " Kosmákova, Přerov "; new SMap.Geocoder(query, odpoved, {url:
"geocode.php"});

Pronájem, Byt, 3+1, 80 m2 Přerov, ul. Kosmákova, 80 m²
Cena

10 000 Kč

Typ Budovy:
Vlastnictví:
Užitná plocha:

+ energie
Panelová
Osobní
80 m2

Podlaží umístění:
Podlaží celkem:
Energetický štítek:
Výtah:
Sklep:
Balkon:

2
8
G
Ano
Ano
Ano

Popis

Nabízím pronájem bytu 3+1 v prvním patře panelového domu na ulici Kosmákova. Byt je umístěn v zatepleném a
zrekonstruovaném domě. Užitná plocha bytu je 80 m2 a byt obsahuje tři plnohodnotné neprůchozí pokoje přístupné
z chodby, kuchyň, koupelnu, samostatné WC, balkón a sklep. Největší z pokojů má velikost 21,7 m2. Druhý z
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pokojů má rozměry 16,9m2 a nejmenší z pokojů má rozměry 11 m2 a přístup na balkón. Součástí dvou pokojů jsou
šatní skříně a na podlahách jsou koberce. V prostorné kuchyni je kuchyňská linka s elektrickou troubou a
plynovými vařiči.
V Koupelně je umístěna vana. WC je samostatné. Na chodbě jsou šatní skříně. Topení a ohřev vody je zajištěn
centrálně. Byt je svou velikostí vhodný pro rodinu s dětmi, za domem se nachází dětské hřiště. Parkování je přímo
před domem. Byt má orientaci východ – západ a v přízemí domu je sklepní kóje a kolárna.
PENB = G
Nájem je stanoven na 10.000 Kč za měsíc + energie. Záloha na veškeré energie a vodu pro čtyřčlennou rodinu činí
4.000 Kč za měsíc.
Majitel požaduje kauci ve výši 15.000 Kč. Provize RK je ve výši měsíčního nájmu.

Kontaktujte

Ing. Jakub Adamec
Mobil: 724 093 887
jakub.adamec@email.cz
realitní makléř
Dotaz na makléře Poslat známému
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Jméno *

Telefon *

Email

Nemovitost

Dotaz *

Prosím opište text z obrázku

Odeslat

Vaše jméno*

Email známého*

Nemovitost

Zpráva*
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Prosím opište text z obrázku:

Odeslat
var sample = "Pronájem, Byt, 3+1, 80 m2 Přerov, ul. Kosmákova, 80 m2 [číslo 1289]" $(".nemovitost_link
input").val(sample);
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