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ŠTÝLOVÝ MODERNÝ BYT NA TOP ADRESE

840 € / mesiac

O ponuke
Lokalita: Staré Mesto
Ulica: Drotárska cesta
Stav: Novostavba
Parkovanie: garážové státie

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

02 / 555 655 55

Popis

Arvin & Benet ponúka na prenájom štýlový, príjemne a zárove? moderne zariadený 3i byt v novostavbe v luxusnej reziden?nej vilovej lokalite.

Hlavnými benefitmi bytu sú najmä:
plne zariadený
novostavba
parking v garáži
dostatok úložného priestoru
príjemný ?istý moderný dizajn
ve?mi slušný bytový dom
exkluzívna lokalita
bezproblémové parkovanie na ulici (vaši hostia nemajú problém zaparkova?)

Nehnute?nos? pozostáva z priestrannej vstupnej chodby so vstavanou skri?ou, útulnej svetlej obývacej izby spojenej s praktickou kuchy?ou, ktorá má
moderný vzh?ad a je plnohodnotne vybavená vstavanými spotrebi?mi. Na obývaciu izbu nadväzuje loggia ako stvorená na nede?né ra?ajky pri
káve.

No?nú ?as? bytu tvorí vzdušná spál?a a tretia miestnos?, ktorá môže slúži? ako pracov?a alebo ako detská izba. Byt dop??a kúpe??a v príjemných
farbách s ve?kou rohovou va?ou.

Do areálu sa dostanete cez novú rampu, ?o ešte viac zvyšuje pocit bezpe?ia a súkromia.

Lokalita:
Drotárska cesta je ve?mi exkluzívna lokalita, jej obyvatelia si pochva?ujú najviac to, že si naplno môžu užíva? výhody mesta (bez zápch do úplného
centra), centrálnu polohu a blízkos? Horského parku, ktorý ponúka prírodu a nekone?né možnosti na prechádzky, beh ?i relax.
V okolí sa nachádza dobrá ob?ianska vybavenos?.
Cena: 920 eur mesa?ne (nájom 720 eur + 120 eur energie + 80 eur parking)
Výmera: 76 m² (interiér 70 m², loggia 6 m²)
Fotografie a text sú autorským dielom a majetkom spolo?nosti Arvin & Benet.

Nehnute?nos? bola naaranžovaná a nafotená Homestaging oddelením našej spolo?nosti, ve?mi radi Vám pomôžeme pri efektívnom a dôstojnom
predaji ?i prenájme aj Vašej nehnute?nosti. Budeme sa teši?, ke? nás budete nezáväzne kontaktova?.

Galéria

Viac informácií o ponuke nájdete na našich webových stránkach:

https://www.arvinbenet.sk/ponuka-nehnutelnosti/248/stylovy-moderny-byt-na-top-adrese

