
KONŽSKÁ, PRAHA 6 – VOKOVICE 
 
Cena  Dispozice Podlahová plocha jednotky 

5.460.000 Kč s DPH 2+1 54 m2 

ADRESA  Konžská 645/4  

PODLAŽÍ 4. NP 

SKLEP ano 

GARÁŽ ne 

BALKON ne 

STAV volný 

K NASTĚHOVÁNÍ červen 2020 

 

 

  

 

  
LOKALITA – DOPRAVNÍ DOSTUPNOST 

Metro A Nádraží 

Veleslavín 

tram Červený 

vrch 

vlak Praha-

Veleslavín 

www.mujbytvpraze.cz 

info@palatinum-investicni.cz 

+420 777 023 535 

mailto:info@palatinum-investicni.cz
mailto:info@palatinum-investicni.cz
mailto:info@palatinum-investicni.cz
mailto:info@palatinum-investicni.cz
mailto:info@palatinum-investicni.cz


POPIS 

Nabízíme k prodeji byt 2+1, na ulici Konžská 4. 

Byt bude po kompletní rekonstrukci připravený k předání v červnu 2020. Při rekonstrukci 

používáme kvalitní materiály. Kompletní seznam vybavení a použitých materiálů Vám rádi 

zašleme na e-mail. Fotografie, které vidíte, jsou vizualizace. 

Podlahová plocha bytu činí 54 m2. Nachází se v 4. patře panelového domu s orientací  

na západ. V domě je výtah i společný balkón. K bytu náleží sklep. O úklid se stará úklidová 

služba. 

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

indukční varná deska, uhlíková digestoř, myčka 60cm, pračka 60cm s předním plněním. 

Všechny spotřebiče jsou značky Elektrolux. 

V případě zájmu můžeme byt dovybavit i nábytkem a zajistit nájemníka. 

VIZUALIZACE 

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

Byt se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 6, na hranici Vokovic a Veleslavína, je výborně 

dopravně dostupný a zároveň bezprostřední blízkosti klidného Šáreckého údolí, které láká  

k procházkám. Ke sportování vybízí i oblíbené parky Ladronka nebo obora Hvězda. 

Lokalita nabízí samozřejmě i veškeré občanské vybavení. V blízkosti naleznete supermarket 

Billa a další obchody s potravinami, kavárny i restaurace, ale i lékárnu, poštu, bankomat nebo 

čerpací stanici. Mateřská i základní škola se nachází v sousední ulici, stejně jako několik 

dětských hřišť. 

Svou pozicí je byt na dosah centra města - 100 m od bytu se nachází vstup do stanice metra 

Nádraží Veleslavín, tramvajová zastávka a autobusové linky MHD i meziměstské autobusové 

dopravy. Vlakové nádraží je vzdáleno 2 minuty chůze, letiště Václava Havla je vzdálené  

10 min. jízdy autem. Byt je také snadno dostupný z Pražského okruhu s dobrým napojením  

na silniční komunikace D5 a R7 ve směru na Plzeň, Chomutov a Německo. 
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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 specialista   

Martin Zelinka 

+420 777 756 974 

zelinka@palatinumcampus.cz 
 

 

 

Prodejní kancelář 

Na Plzeňce 2, 150 00, Praha 5 

+420 777 023 535  

info@palatinum-investicni.cz 
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