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BYT V SKVELEJ LOKALITE STARÉHO MESTA S PARKOVANÍM

1 100 € / mesiac

O ponuke
Lokalita: Staré Mesto
Ulica: Bartókova
Parkovanie: Parkovanie je zabezpe?ené v
podzemnej garáži

Maklér
Arvin & Benet
E-mail: info@arvinbenet.sk
Telefón:

02 / 555 655 55

Popis

Arvin & Benet ponúka na prenájom roz?ahlý 3i byt v novostavbe na Bartókovej ulici.
?Jedná sa o nehnute?nos?, ktorá ma ambíciu splni? požiadavky náro?ného klienta.
Výhodou bytu je jednozna?ne priestrannos?. ?erešni?kou je krásny výh?ad plný zelene.
Ak h?adáte pekný 3i byt s parkovaním v dobrej lokalite, tento byt je rozhodne pre vás.
Rodina s de?mi je rozhodne vítaná.

Byt:
Byt pozostáva zo vstupnej chodby s ve?kým walk in šatníkom. Z chodby sa vchádza do nepriechodných spální. Jedna zo spální je kompletne
zariadená. Druhá dáva priestor potrebám podnájomníka a môže slúži? ako hos?ovská izba, pracov?a alebo detská izba. Vzdušná obývacia izba je
spojená s kuchy?ou, z ktorej sa dá vojs? na loggiu. Byt dop??a elegantná kúpe??a s dvomi umývadlami a dostatkom úložného priestoru. Toaleta je
samostatná.
K bytu prislúcha pivnica.

Bytový dom:
Byt sa nachádza v staršej novostavbe s nižším po?tom bytov, ?o priaznivo ovplyv?uje správanie obyvate?ov domu (nižšia miera anonymity má
priamy vplyv na mieru slušnosti a ?istoty v dome).
?
Lokalita:
Bartókova a pri?ahlé ulice sú prestížna lokalita. Ve?kou výhodou sú krásne výh?ady a fakt, že do centra mesta je to na skok. Lokalita je
tichá a bezpe?ná.
Všetka potrebná ob?ianska vybavenos? je v dosahu, rovnako obsluha MHD je dobrá. Hlavne milovníci pohybu v prírode ocenia bezprostrednú
blízkos? lesov.
Nehnute?nos? sa prenajíma kompletne zariadená.

Cena: 1100 Eur (950 Eur + 150 Eur energie vrátane TV, Internet)
Výmera: 103 m2 ( 95 m2 interiér + 5 m2 lodžia + 3 m2 pivnica)
?
Fotografie a text sú autorským dielom a majetkom spolo?nosti Arvin & Benet.

Galéria

Viac informácií o ponuke nájdete na našich webových stránkach:

https://www.arvinbenet.sk/ponuka-nehnutelnosti/239/byt-v-skvelej-lokalite-stareho-mesta-s-parkovanim

