Prodej RD 119 m2, Vysoký Újezd
U Vršku, Vysoký Újezd, Beroun

8 190 000 Kč
Nabízíme prodej ojedinělé novostavby 4+kk na vlastním pozemku o výměře 769 m2. Ať už je středobodem vašeho života
sport, technologie či životní prostředí, tato nemovitost vás dostane. Golf i cyklotrasy máte za rohem. Teplotu domova si
nastavíte přes telefon ještě v práci. A zároveň chráníte planetu, protože tyto domy jsou ekologicky čistým projektem
oceněným Průkazem energetické náročnosti kategorie A, jedná se tedy o mimořádně úsporné budovy. Dvoupodlažní rodinný
dům o dispozici 4+kk s celkovou obytnou plochou 119,27 m2, vlastním pozemkem 769 m2 a dvěma parkovacími stáními, s
přípravou pro systém chytrého domu a zásuvkou pro elektromobil. Jedná se o pasivní domy. Mezi výhody pasivních domů
patří extrémně nízké náklady na vytápění, stálý přívod čerstvého vzduchu bez průvanu a příjemné teploty v zimě i v létě.
Dům tak za vás dýchá a teplo je uchováváno pomocí rekuperačního výměníku tepla. Na střeše se navíc nachází fotovoltaický
panel, a tak je výměna vzduchu poháněna sluneční energií. Rodinný dům se nachází ve Vysokém Újezdu u Prahy, odkud to
budete mít kousek do přírody i města. Nachází se zde mateřská a základní škola, obchod s potravinami, restaurace,
fotbalové hřiště a prestižní golfový resort Albatross. Pro dopravu do hlavního města můžete využít autobus, zastávka leží
pouhých 300 metrů od projektu. Ještě pohodlněji se však do Prahy dostanete autem po dálnici D5, kdy budete na Zličíně již
za 12 minut, v centru pak do 30 minut. Jedná se o 16 jedinečných domů o rozloze 119m2 a jsou dostupné v jednopodlažní a
dvoupodlažní variantě. Záleží na vás, který výhled vás více okouzlí. Pokud byste se rádi do Vysokého Újezdu podívali,
zavolejte nebo napište. Doporučujeme prohlídku.

CENA
Cena bytu

8 190 000 Kč

Poznámka

Včetně provize a právního servisu

LOKALITA
Okres

Beroun

Obec

Vysoký Újezd

Ulice

U Vršku

č. domovní / č. orientační

skryto

INFORMACE O NABÍDCE
Číslo zakázky
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E-mail: roman.danda@rp-reality.cz

501450

Číslo nabídky: 501450
rp-group.cz/reality/0169/

Datum aktualizace

30.03.2021

Druh objektu

Dřevěná

Vybaveno

Ne

Počet podlaží objektu

2
2

Celková podlahová plocha m

119

Doprava

Silnice, MHD, autobus

Komunikace

Asfaltová

POPIS BYTU
Kategorie

Byty

Číslo podlaží v domě

2

Dispozice bytu

4+kk

Vlastnictví

osobní

Stav bytu

Ve výstavbě (hrubá stavba)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Třída

A - Mimořádně úsporná

Vyhláška

78/2013 Sb.

Roman Danda
Tel.: +420 606 937 843
E-mail: roman.danda@rp-reality.cz

Číslo nabídky: 501450
rp-group.cz/reality/0169/

