Kopta reality s.r.o
Jablonského 2200/6
32600 Plzeň - Slovany

+420 775 681 050
jan.kopta@koptareality.cz

PRONÁJEM bytu 2+1 v centru města, Sedláčkova,
Plzeň
Sedláčkova 20, Plzeň, Plzeň-město

11 500 Kč / měsíc
Sdělení RK Kopta reality s.r.o. Reagujeme na novou koronavirovou situaci. Prohlídky bytu jsou stále přístupné zájemcům a
to při dodržování hygienických předpisů a pravidel a to po indiviudální dohodě mezi zájemcem a realitním makléřem
zakázky. Byt volný ihned k pronájmu. Kopta reality nabízí pronájem pěkného bytu 2+1 u nám.Republiky v centru Plzně.
Byt se nachází ve 3.patře bytového domu bez výtahu a to v Sedláčkově ulici (100m od náměstí) a má 2 větší prostorné
místnosti s okny na západní stranu. Byt je nově zrekonstruován včetně kuchyňské linky se spotřebiči sklokeramická varná
deska. MW trouba + lednice), koupelny a nových koberců. Náklady: Díky stávajícímu nouzovému stavu nabízíme nájemné
pro první 3 měsíce ve výši 11.500 Kč a na další měsíce ve výši 12.500 Kč. Kauce činí 12.500 Kč a lze ji uhradit najednou,
nebo ji lze rozložit do 3 měsíčních splátek. Záloha na vodu a služby činí 600,- Kč/ měsíc. Elektřinu a plyn (plyn.kotel na
topení) si nájemce přepisuje na sebe. Realitní služby činí 12.000 Kč (po dobou nouzového stavu nabízíme 20% slevu na
realitní služby).

CENA
Cena nájmu:

11 500 Kč / měsíc

Poznámka

Po dobu nouzového stavu nabízíme 20% slevu na realitní služby

Popis

REZERVOVÁNO

Provize

+ provize RK

LOKALITA
Okres

Plzeň-město

Obec

Plzeň

Ulice

Sedláčkova

č. domovní / č. orientační

247 / 20

INFORMACE O NABÍDCE
Číslo zakázky
MAKLÉŘ ZAKÁZKY
Jan Kopta DiS.
Tel.: +420 775 681 050
E-mail: jan.kopta@koptareality.cz

0197
Číslo nabídky: 0197
www.koptareality.cz/reality/nabidka-0197

Datum aktualizace

05.05.2020

Druh objektu

cihlová

Počet podlaží objektu

4
2

Celková podlahová plocha m

52

Elektřina

Elektro - 230 V

Ostatní

bezbarierový přístup, výtah

Fond oprav

ANO

Stavba

ostatní

Zástavba

obytná

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
Třída

G - Mimořádně nehospodárná

Vyhláška

POPIS BYTU
Kategorie

Byty

Číslo podlaží v domě

3

Dispozice bytu

2+1

Vlastnictví

osobní

Stav bytu

velmi dobrý

Voda

Voda - dálkový vodovod, Voda - rozvod studené a teplé vody

Orientace

Západ

Plyn

plynovod
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