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Prodej luxusního rodinného domu 5+kk v
Ejpovicích, 115 m2, dům E7
okrealitnisluzby@bcas.cz
800 100 164

Kupní cena

5 999 000 Kč
včetně provize

Nabízíme Vám k prodeji luxusní rodinný dům 5+kk v Ejpovicích o užitné ploše 115 m2. Plocha pozemku činí 392 m2. Rodinný
dům E7 je dvoupatrový a má vlastní zahradu, terasu a parkovací stání. V prvním nadzemním patře naleznete velký obývací
pokoj s kuchyní, toaletu, šatnu a technickou místnost. Ve druhým nadzemním patře bude ložnice a dva další pokoje,
koupelna s vanou a toaletou a menší šatna. Při stavbě a vybavení domu se dbá na nejvyšší kvalitu zpracování i životnost
materiálů. V domě bude kvalitní laminátová podlaha určena pro extrémní zátěž v bytové sféře, moderní dlažba a obklady v
koupelně budou značky RAKO, WC bude zavěšené s vestavěným ovládacím tlačítkem, vana a umyvadla stejně jako WC
budou od ﬁrmy Cersanit, která nabízí moderní provedení s jedinečnou bílou barvou Cersanit White.
Architektonicky výrazná novostavba bude citlivě vybudována k již dříve realizované etapě a díky své poloze v neprůjezdné
ulici nabídne klidné bydlení, ideální nejen pro rodiny s dětmi. Energetickým úsporám a nízkým nákladům na provoz domu

pomohou okna s izolačními trojskly, nadstandardní zateplení obvodových stěn i systém automatického větrání s rekuperací
tepla i chlazením. Okna jsou s ocelovou výstuhou, vícepolohovým otevíráním a venkovními žaluziemi na dálkové ovládání.
Interierové dveře jsou foliované (odstín: skandinávský dub) s kováním a vstupní dveře plné ploché s bezpečnostním kováním
a vložkou FAB. O tepelnou pohodu se postará elektrické tepelné čerpadlo s rekuperací doplněné o ohřev vody. V domě bude
podlahové topení a prostorové termostaty značky Devireg smart budou s ovládáním přes aplikaci. Dům bude též doplněn o
uzavřený sklad pro zahradnické potřeby a bude střežen moderním zabezpečovacím systémem Jablotron 100 s ovládáním
přes aplikaci. Pro splnění nejnáročnějších potřeb zákazníků je připravena možnost klientských změn nebo výběru produktů z
exkluzivního provedení.
Rodinný dům se tedy nachází ve východní části Ejpovic, v blízkosti Ejpovického jezera, přičemž dopravní komunikace je
odsud plně zajištěna. Do Plzně se dostanete autem během 10 minut, k Obchodnímu centru Rokycanská během 6 minut a do
Rokycan je to pouze 5 minut. Je zde také veškerá občanská vybavenost, jako např. obchody, základní a mateřská škola,
sportovní hřiště, apod. Výstavba domu byla zahájena v dubnu 2019 a kolaudace proběhne již v lednu 2020. S ﬁnancováním
Vám rádi pomůžeme.
Typ

domy, rodinný

Energetický štítek

A

Město

Ejpovice

Užitná plocha

115 m2

Okres

Rokycany

Poloha objektu

řadový

Vlastnictví

Jiný

Datum zahájení výstavby

1.4.2019

Budova

Smíšená

Datum ukončení výstavby

1.1.2020

Typ domu

patrový

Podlaží celkem

2

Velikost

5 a více pokojů

Doprava

Stav objektu

Velmi dobrý

vlak,
dálnice,
silnice,
MHD,
autobus

Výška stropu

0

Plocha pozemku

392 m2

