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KRÁSNY 2I BYT V PROJEKTE SKYPARK

990 € / mesiac

O ponuke
Lokalita: Staré Mesto
Ulica: Továrenská
Stav: Novostavba
Parkovanie: garážové parkovacie státie

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

02 / 555 655 55

Popis

Arvin & Benet ponúka na prenájom nádherný 2i byt vo ve?mi žiadanej lokalite, na jedenástom poschodí v projekte Skypark.

Ako jeden z mála bytov, ktoré sú ur?ené na prenájom, je robený na kvalitu a výborný dizajn.

Silnými stránkami tohto bytu sú najmä:

výborná poloha
vysoký kvalitatívny štandard bytu
oku lahodiaci dizajn (zariadený s citom a vkusom)
vysoká miera bezpe?nosti
ob?ianska vybavenos? na bezkonkuren?nej úrovni
parkovanie v garáži
dostatok úložného priestoru
ve?ká pivni?ná kobka

Byt:

Ústredným dizajnovým motívom bytu je vzdušnos?, ?isté línie, jednoduchos? vo vysokej kvalite materiálov a príjemné nerušivé kombinácie
farieb.

Byt pozostáva zo vstupnej chodby, vzdušnej obývacej izby spojenej s modernou zariadenou kuchy?ou. Zariadenie tejto miestnosti zah??a, mimo
iného, pohovku a stolík, ktorý farebne a materiálovo výborne komunikuje s vkusnými drevenými podlahami.

V spálni sa nachádza komfortná poste? a dostato?ný úložný priestor v stavanej skrini.

Kúpe??a je rovnako vybavená kvalitnými materiálmi, ktoré sú ve?mi vkusne tvarovo aj farebne zladené. V kúpe?ni sa nachádza príjemný ve?ký
sprchový kút.

Lokalita:

Lokalita je známa výbornou ob?ianskou vybavenos?ou, v blízkosti sa nachádzajú obchodné centrum Eurovea, centrum mesta, zastávka MHD,
nespo?et kaviarní, reštaurácií, bánk, lekární, zdravotných zariadení, obchodov, športovísk a mnoho iného.

Cena: 1090 eur mesa?ne vrátane energií (750 eur nájom + 240 eur energie + 100 eur parkovacie státie)
Výmera: 59 m² (interiér 56 m², pivnica 3 m²)

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?.

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/480/krasny-2i-byt-v-projekte-skypark

