Pronájem Praha 4, luxusní nový byt 3+kk, terasa,
garáž, bazén, sklep, V Tower
Nabízíme pronájem luxusního apartmánu o velikosti 3+kk, 85 m2 + terasa lemující celý byt o velikosti 27 m2 v jedinečné
budově V Tower. Budova V Tower v Praze je budova se špičkovými technologiemi, ukázkovým designem a nadstandardními
službami pro rezidenty. Je nejznámější výškovou budovou v Praze oceněnou mnoha architektonickými cenami. Samotný byt je
realizován v moderní čisté linii, s použitím přírodních materiálů – dřevěné dubové podlahy, koupelny obloženy
velkoformátovým mramorem, vybaven moderní kuchyňskou linkou od firmy Hanák s vestavěnými spotřebiči, celý byt je
vybaven také vnitřními elektrickými žaluziemi a osvětlením. Byt je rozčleněn takto – obývací pokoj s kuchyňským koutem, dvě
samostatné ložnice, koupelna se sprchovým koutem a WC, ze všech místností vstup na terasu vč. koupelny, dostatečné
množství úložných prostorů v podobě vestavěných skříní, 1x samostatné WC. K bytu náleží také garážové stání a prostorná
komora (sklep 7 m2). Byt se nachází v 7.patře. Chlazení je realizováno pomocí chlazených stropů komfortním a zcela tichým
způsobem. Vstupní dveře mají nejvyšší bezpečností parametry. Jsou zde unikátní akustické mezibytové stěny, strop a podlahy.
Servis 24hodinové recepce a consierge – zajistí např. služby jako je: zalévání květin, úklid bytu, či venčení domácích mazlíčků,
rezervaci v restauraci, zajištění vstupenek na kulturní akce, praní a žehlení prádla atd. Součástí budovy je relaxační zóna –
pouze pro rezidenty budovy v podobě wellness – bazén, parní a finská sauna, vířivka, fitness centrum. Dále pro zábavu golfový
trenažér, privátní kino, dětská herna, konferenční místnost, rychlodobíjecí stanici pro elektromobily. Nízké provozní náklady
8.000,-Kč vč. consierge, fitness, wellness atd. K bytu náleží parkovací stání. V garážích je místnost pro mytí kol a domácích
mazlíčků. Pankrácká pláň je jedinečné místo s množstvím zeleně a parků, sportovního vyžití, nákupních možností, množstvím
restaurací, metro, výborná doprava do centra města, stejně tak na Pražský okruh či dálnici D1. Určeno k dlouhodobému
pronájmu. Zajistěte si privilegium nejkrásnějšího výhledu na metropoli, z nejmodernějšího domu a bytu se službami, které
nemají konkurenci. V TOWER Prague je domov pro ty nejnáročnější, pro ty, kteří to opravdu ocení.
Cena:

55 000 Kč
za měsíc

Poplatky

+ poplatky

ID nabídky

68856

Adresa

Milevská, Praha 4

Budova

cihlová

Stav

novostavba

Vlastnictví

osobní

Patro

7. patro

Počet pater

30

Užitná plocha

85 m²

Terasa

ano

Balkón

ano

Lodžie

ano

Bazén

ano

Garáž

ano

Sklep

ano

Výtah

ano

PENB

B

K dispozici od

ihned

Kontaktovat makléře
Kateřina Šeinerová
makléřka - prodeje
Kancelář: Centrála Praha
Mobilní telefon: +420 734 521 100
E-mail: katerina.seinerova@homesweethome.cz
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