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Prodej domu 300m2 pozemek 703m2 1.3.2019

Dodatečné informace
ID zakázky: 132
Dispozice: 6+kk
Počet podlaží: 2
Užitná plocha: 386
Celková plocha: 703
Druh objektu: Cihlový
Stav objektu: Velmi dobrý
Vlastnictví: Osobní
Typ nemovitosti: Rodinný dům
Doprava: 10 min chůze na vlak 
Výtah: Ne
Garáž: Ne
Parkovací stání: Ano
Balkón: Ne
Terasa: Ano
Sklep: Ano
Bezbariérový: Ne

Cena: 15 400 000 Kč
Černošice, Česko

Rodinný dům v tradičním anglickém stylu díky které tato nemovitost je

výjimkou na trhu . Užitné  plocha   300m2, se zahradou 317m2 a

zastavěnou plochou cca 400m2 s krytým bazénem s protiproudem a

solárním ohřevem se nachází v klidné části Černošic, v harmonii s

přírodou a jen 5 minuty pěšky od vlakového nádraží a stanice MHD.

Skvělá dostupnost do centra a letiště . V domě je stylový nábytkek

přičemž velká část je vyrobena na míru. V přízemí se nachází velký

obytný prostor s jídelnou (50m2), na který navazuje velká (27m2)  zimní

zahrada. Velká kuchyně (23m2) je v anglickém stylu. V přízemí je dále

předsíň, šatna, nová koupelna s WC. V patře je druhá koupelna s

whirlpoolem, sprchou a WC (14m2) , galerie s knihovnou a pracovnou

(16m2), dvě ložnice (16 a 13m2) a další, 42m2 velký pokoj s arkýřem a

anglickým krbem. Nad touto místností je další ložnice se dvěma

střešními okny. V suterénu domu je technické zázemí vybavené pračkou

a sušičkou Miele, sklípek na potraviny s pultovým mrazákem Liebher a
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třetí relaxační místnost s infrasaunou. Na zahradě je dostatek místa pro

rodinné posezení u krbu, s atmosférou tekoucí vody v místním jezírku

případně v letních měsících relaxaci u venkovního krytého bazénu. Pro

více informaci kontaktujte makléře . Financování zajistíme pro zájemce

na míru. K dispozici ihned.

Stránka 2/2


