PRONÁJEM MODERNÍCH BYTŮ V PLZNI

NOVÝ TYP
NÁJEMNÍHO
BYDLENÍ
Možnost komfortního
nájemního bydlení
s nadstandardními benefity
je v Plzni ojedinělá, nabízí
širokou škálu služeb
a individuální přístup.

Atraktivita projektu Unicity Living spočívá
nejen v moderní architektuře zcela nových
rezidenčních domů s nájemními byty, ale
především v jeho umístění v bezprostřední
blízkosti Západočeské univerzity v ulici Tech
nická, v části města Plzeň-Bory. Možnost
velice komfortního nájemního bydlení s nad
standardními benefity je v Plzni ojedinělá
a nabízí širokou škálu služeb a individuální
přístup ke každému nájemníkovi.
Velikost bytů a jejich dispozice umožňují bydle
ní různým skupinám zájemců, tedy jak studen
tům plzeňských univerzit, tak i mladým párům
a akademickým pracovníkům.
Příjemné prostředí umocňuje udržovaná zeleň
ve vnitrobloku i v okolí domů a přispívá tak ke
komfortu tohoto bydlení.
Dobře dostupné centrum města Plzeň nabízí
velký výběr kulturního a společenského vyžití.
Zároveň poloha umístění a nabídka benefitů
a služeb vybavuje bydlení v Unicity Living širo
kou škálou možností zdravého životního stylu.

VYBAVENÍ A SLUŽBY

CO-LIVING
Současný trend moderního spolubydlení je
dnes velmi atraktivní. Nový životní styl je oblí
bený hlavně kvůli poznávání nových lidí, klade
důraz na mezilidské vztahy, nabízí společné
zážitky, aktivní sousedské společenství a nové
přátele. Také je to fajn způsob, jak ušetřit pe
níze při pořizování vlastního bydlení. Výhodou
je i to, že správce se stará o vybavení, úklid a
provoz společných prostor, ale i vybírá vhodné
zájemce o tento způsob bydlení.

SLUŽBY PRO VAŠE POHODLÍ
WI-FI

PRÁDELNA

KAVÁRNA

SECURITY SYSTÉM

PŮJČENÍ KOL
V BLÍZKOSTI PROJEKTU

SPOLEČENSKÁ
MÍSTNOST

JÓGA MÍSTNOST

RECEPCE

VNITROBLOK

NABÍZÍME 2 TYPY DISPOZIC

C22.5.2

označení ubytovací jednotky

VZT

DISPOZICE 1+KK
• Vybavené byty s plochou od 26 do 29 m2
disponují obývacím pokojem s kuchyňským
koutem, samostatnou koupelnou a předsíní.

01
02
03

04

• Byty jsou připravené k okamžitému nastěhování.
Jsou plně vybavené vším potřebným. Ve výbavě
naleznete ložní prádlo, ručníky a komplet
vybavený kuchyňský kout, včetně nádobí
a příborů.
• Každý byt má vlastní, moderně vybavenou
koupelnu s umyvadlem, toaletou a sprchovým
koutem.

podlaží

5.NP

• Komfortní je i vybavení bytu nábytkem, ke
každému lůžku s nočním stolkem je k dispozici
také pracovní stůl s židlí, poličkou a úložným
kontejnerem, samozřejmostí je připojení na
internet.

C22.6.5

označení ubytovací jednotky

6.NP
podlaží

2+1

dispozice

43,7 m²

výměra ubytovací
jednotky

DISPOZICE 2+1
• Vybavené byty s plochou od 41 do 57 m2
disponují dvěma pokoji, samostatnou kuchyní,
koupelnou a předsíní.
• Byty jsou připravené k okamžitému nastěhování.
Jsou plně vybavené vším potřebným. Ve výbavě
naleznete ložní prádlo, ručníky a komplet
vybavenou kuchyň, včetně nádobí a příborů.
• Každý byt má vlastní, moderně vybavenou
koupelnu s umyvadlem, toaletou a sprchovým
koutem.
• Komfortní je i vybavení bytu nábytkem, ke
každému lůžku s nočním stolkem je k dispozici
také pracovní stůl s židlí, poličkou a úložným
kontejnerem, samozřejmostí je připojení na
internet.
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CENTRÁLNÍ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
V PLZNI

PLZEŇ
CENTRÁLNÍ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

UNIVERZITNÍ

HLAVNÍ VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ

INFORMACE O PRONÁJMU
Monika Zíková
Tel.: +420 778 788 660
E-mail: zikova@daramis.com

WWW.UNICITY-LIVING.CZ

ZASTÁVKA AUTOBUSU
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
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