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POPIS 

Nabízíme k prodeji cihlový byt 2+kk, na ulici Sámova 1179/15, který bude po kompletní 

rekonstrukci a připravený k předání v únoru 2021. Při rekonstrukci používáme kvalitní 

materiály. Kompletní seznam vybavení a použitých materiálů Vám rádi zašleme  na e-mail.  

Podlahová plocha bytu činí 50 m2.  

Nachází se v 1. nadzemním podlaží cihlového domu. 

Byt se nabízí bez nábytku. Bude zde nová kuchyňská linka, lednička, elektrická trouba, 

indukční varná deska, uhlíková recirkulační digestoř, myčka, pračka s předním plněním. 

Všechny spotřebiče jsou značky Elektrolux. V pokojích budou vinylové podlahy, v koupelně 

potom dlažba. 

VIZUALIZACE 

Vizualizace jsou ilustrační znázornění budoucího vzhledu jednotky. Změny jsou vyhrazeny. 
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA V OKOLÍ 

Byt se nachází v lokalitě s veškerou občanskou vybaveností dobrou dopravní dostupností  

a zároveň v bezprostřední blízkosti přírody a sportovišť.  

Lokalita nabízí veškeré občanské vybavení. V okolí naleznete mateřskou i základní školu, 

obchody, poštu, bankomaty, restaurace a kavárny. 

V blízkosti je fotbalový stadion Bohemian 1905, protékající říčku Botič naleznete hned za 

domem a přiléhající stezky pro běh i cyklistiku. Havlíčkovi sady s proslulým pavilonem 

Grébovka je jen 15 minut procházkovou chůzí od domu.  

Zastávka tramvaje je cca 200 m od bytu je a za 10 min jste na Vršovickém nádraží.  
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DALŠÍ INFORMACE 

Detailní specifikaci bytu a důležité právní dokumenty naleznete v příloze této brožury: 

 Technická specifikace bytu 

 Přehled standardního vybavení bytu 

 Rezervační smlouva 

 Kupní smlouva 

 

 

 

KONTAKTUJTE NÁS 

 
    

 
 
 

 

 

Prodejní kancelář 
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