
DUKELSKÁ, PRAHA – VRŠOVICE 
 
Cena  Dispozice Podlahová plocha jednotky 

7.950.000 Kč s DPH 2+kk 61 m2 

ADRESA  DUKELSKÁ 9 

PODLAŽÍ 2. NP 

SKLEP ne 

GARÁŽ ne 

BALKON ne 

STAV volný 

K NASTĚHOVÁNÍ leden 2022 

 

 

  

 

  

LOKALITA – DOPRAVNÍ DOSTUPNOST 

www.mujbytvpraze.cz 

byty@palatinumcampus.cz 

+420 776 584 566 



POPIS 

Nabízíme k prodeji cihlový byt 2+kk, na ulici Dukelská 9 v Praze - Vršovicích, který bude po kompletní 
rekonstrukci a připravený k předání v druhé polovině ledna 2022. Při rekonstrukci používáme kvalitní 
materiály. Kompletní seznam vybavení a použitých materiálů Vám rádi zašleme na e-mail.  
Podlahová plocha bytu činí 61 m2. 
Nachází se v 2. 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 
Electrolux. 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. 
Zastávka tramvaje a autobusu v těsné blízkosti bytu. Na metru A Strašnická jste do 5 minut.  
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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   

Jaroslav Horák 

+420 776 584 566 

horak@palatinumcampus.cz 
 
 
 

 

 

Prodejní kancelář 

Holubova 1, 150 00, Praha 5 

+420 777 023 535  

info@palatinum-investicni.cz 
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