Karta zakázky VBB3251

Prodej bytů

nebyt

3 993 000 Kč

111 m2, Peroutkova 81
Vlastnictví

osobní

Celková plocha

111 m2

Podlahová plocha

98,5 m2

Podlaží

2/9

Výtah

ano

Balkón/Terasa/Lodžie

ne / ne / ne

Energetická náročnost budovy

třída D

Typ budovy

cihla

Stav budovy

nevybráno

Stav jednotky

nevybráno

Parkování

ano

Vbloku je nápad na nekonvenční bydlení.
Vbloku je vize domova, který ti umožní žít
komfortně, stylově a nezávisle v žádané
rezidenční čtvrti.
Jednotky 1+kk nebo 2+kk ti nabídnou vysoký
standard bydlení a důraz na moderní interiérový
design.
Jako rezident budeš mít možnost využívat všech
sdílených prostor – fitness, prádelnu, společenské
místnosti a centrální zahradu. Ať už pozveš
sousedy na grilovačku nebo zajedeš do centra na
nákupy, vše budeš mít na dosah ruky. Vbloku není
průměrné ani nudné bydlení.
Malvazinky – to je vyhledávaná lokalita v Praze 5.
A proč bydlet zrovna tady? Protože je to tady
skvělé. Máš to odtud všude blízko – pěšky, autem,
ale i MHD. Autobusovou zastávku máš 3 minuty
od domu a dostaneš se z ní MHDčkem na Anděla
za 10 minut. Nebo autem za 5 minut. Pohodlnou
chůzí jsi za 9 minut na metru (Na Radlické i
Jinonické), nebo na tramvaji či vlakové zastávce.
Všude je to kousek.
Nedělej kompromisy – svůj život formuješ ty!

PŘÍMÝ VLASTNÍK »
PSN s.r.o.
Seifertova 823/9
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Kontaktujte svého realitního poradce
Praha - Oddělení prodeje
725 753 753
prodej@psn.cz

Prodej bytů

nebyt

111 m2, Peroutkova 81

PSN hraje významnou roli na českém realitním trhu již od roku 1991.
www.psn.cz

PSN se zabývá prodejem a pronájmem výhradně vlastních
nemovitostí, a to bytů i komerčních prostor.
Nemovitosti nabízíme po celé Praze, v Pardubicích a Hradci Králové.

Stabilní růst PSN posiluje její důvěryhodnost na realitním
trhu, což peněžní ústavy v České republice oceňují
nabídkou nejvýhodnějších podmínek pro poskytování
hypotečních úvěrů klientům společnosti.

