Prodej bytu 2+kk/T, 42 m², Unhošť, okres Kladno
Unhošť, Kladno

3 540 700 Kč
KAVKA REAL ESTATES Vám nabízí ke koupi moderní byt 2+kk o velikosti 41,7 m², ke kterému náleží terasa o ploše 13,2 m².
Garážové stání a prostorná sklepní kóje jsou k dispozici ke každému bytu (249.500,-Kč vč. DPH) . Byt se nachází ve 2.
nadzemním podlaží budovy v cenově dostupném developerském projektu, který bude připraven k nastěhování na jaře 2021.
Unhošť se nachází 15 minut jízdy od hlavního města Prahy a Letiště Václava Havla (nájezd na dálnici D6 je vzdálen 1,5 km
od projektu). Výhody velkoměsta tak máte na dosah ruky, zároveň si ale můžete užívat klidu a pohody, které Unhošť a její
okolí nabízí. Právě to jsou některé z hlavních důvodů, proč čím dál tím víc lidí volí bydlení za Prahou. Přímo v Unhošti se
nachází supermarkety PENNY a COOP, mateřská i základní škola, lékárna, knihovna, kavárny, obecní úřad a zkrátka vše, co
potřebujete k pohodlnému životu. Unhošťské autobusové nádraží, vzdálené pouhé 2 minuty chůze od developerského
projektu, umožňuje přímé spojení na stanici metra A – Hradčanská a stanici metra B – Zličín. I díky těmto faktorům patří
Unhošť mezi oblíbené a vyhledávané lokality na trhu s nemovitostmi. Pokud Vás projekt zaujal, rád Vám poskytnu bližší
informace nejen o této, ale i o dalších bytových jednotkách o velikosti 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk, které developerský projekt
nabízí. Momentálně k dispozici 36 bytů - 2+kk 31 bytů, 1+kk 3 byty, 3+kk 1 byt, 4+kk 1 byt. Pokud chcete žít moderně, ve
svém a za rozumnou cenu, neváhejte kontaktovat makléře společnosti a zjistěte o projektu víc.

CENA
Cena bytu:

3 540 700 Kč

LOKALITA
Okres

Kladno

Obec

Unhošť

Ulice

skryto

č. domovní / č. orientační

skryto

INFORMACE O NABÍDCE
Číslo zakázky

0132

Datum aktualizace

23.08.2019

Druh objektu

Cihlová

Vybaveno

Ne
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Počet podlaží objektu

4
2

Celková podlahová plocha m
2

42

Plocha terasy m

13

Počet teras

1

Elektřina

Elektro - 230 V

Ostatní

Výtah

POPIS BYTU
Kategorie

Byty

Číslo podlaží v domě

2

Dispozice bytu

2+kk

Vlastnictví

osobní

Stav bytu

Ve výstavbě (hrubá stavba)

Voda

Voda - dálkový vodovod

Orientace

Východ

Odpad

Kanalizace

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Třída

B - Velmi úsporná
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