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VÝNIMO?NÝ A PRIESTRANNÝ 2,5I BYT PRI JAKUBOVOM NÁMESTÍ

900 € / mesiac

O ponuke
Lokalita: Staré Mesto
Ulica: Klemensova
Maklér
Arvin & Benet
E-mail: info@arvinbenet.sk
Telefón:

02 / 555 655 55

Popis

Arvin & Benet ponúka na prenájom ve?korysý 2,5i byt v historickej šarmantnej budove v mimoriadne ob?úbenej a pokojnej lokalite Starého
Mesta Bratislavy, pri Jakubovom námestí na Klemensovej ulici.
Tento príjemný byt zaru?ene splní aj náro?né predstavy o vyh?adávanom bývaní v staromestskom byte. Nachádza sa na 2. podlaží a dispozi?ne
byt pozostáva z chodby, ktorá vás privedie do obýva?ky ?iasto?ne oddelenej od pracovne a izby vybavenej aj poste?ou a dostato?ným úložným
priestorom.
Obývacia miestnos? je vybavená ve?kou sedacou súpravou, kreslom a konferen?ným stolíkom. Následne prejdete do ve?kej kuchyne vybavenej
kuchynskou linkou so všetkými spotrebi?mi, ve?kou chladni?kou a mrazni?kou, jedálenským stolom i ra?ajkovým pultom, kde si môžete
vychutna? ra?ajkovú kávu pri poh?ade do tichého vnútrobloku budovy. Byt disponuje samostatnou toaletou, ve?kou kúpe??ou s va?ou a dvomi
praktickými technickými miestnos?ami (prá?ov?a a šatník).
V priestrannej spálni budete spa? na nadštandardne ve?kej a pohodlnej manželskej posteli. Vybavená je aj ve?kou skri?ou k uloženiu
potrebných vecí.

Lokalita:
Byt sa nachádza v srdci Starého Mesta ne?aleko Jakubovho námestia. V blízkosti nájdete kompletnú ob?iansku vybavenos?, ob?úbené
reštaurácie ako Otto, ?i Soho a mnohé kaviarne. Do OC Eurovea a na nábrežie Dunaja sa prejdete pešo za pár minút. V pešej dostupnosti sa
nachádza historické centrum Bratislavy. Ne?aleko bytového domu je tiež zastávka MHD a s ostatnými ?as?ami Bratislavy Vás spája hne?
nieko?ko autobusov a trolejbusov, ?i elektri?ky.

Cena: 850 eur / mesiac (650 EUR byt, 250 EUR energie)
Výmera: 83 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/696/vynimocny-a-priestranny-25i-byt-pri-jakubovom-namesti

