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KRÁSNY 2I BYT S VÝBORNOU ATMOSFÉROU V EUROVEI

1 300 € / mesiac

O ponuke
Lokalita: Staré Mesto
Ulica: Pribinova
Stav: Novostavba
Parkovanie: K bytu prislúcha parkovacie miesto

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

02 / 555 655 55

Popis

Arvin & Benet ponúka na prenájom nadštandardný 2i byt, zariadený s dokonalým vkusom a zmyslom pre detail. K bytu prislúcha parkovacie
miesto.

Ak ste zvyknutý užíva? si komfort na tých najlepších adresách alebo ste vždy túžili vyskúša? si bývanie v centre diania, tento byt je ur?ený práve
pre Vás. Ni? z toho Vám tu chýba? nebude. Byt je zariadený štýlovo a zárove? ve?mi komfortne. Nevedno, ?i je to vysokými stropmi,
ve?koformátovými oknami, dokonale zladeným zariadením alebo zele?ou v byte. Ihne? po vstupe cítite ve?mi príjemnú atmosféru a už sa Vám
nechce odís?.

?a?šou nespornou výhodou bytu je jeho lokalita, ktorá Vám ponúka nielen možnos? využíva? všetky výhody mestského života, ako kaviarne,
reštaurácie, priamy vstup do nákupného centra, ale zárove? Vám dáva možnos? športového vyžitia a užívania si prírody v okolí Dunaja.

Byt:
Byt je plne zariadený nábytkom vyrobeným na mieru. Ak máte ve?a vecí, nemusíte sa obáva?. Ponúka štedrý úložný priestor. Ak by sa Vám Váš
bicykel, kor?ule ?i iné potreby do bytu predsa len nezmestili, ve?ká murovaná pivnica je Vám k dispozícii ako dodato?ný úložný priestor.

Byt samotný pozostáva zo vstupnej chodby z ktorej sa vstupuje do vkusnej kúpe?ne s va?ou.

Na vstupnú chodbu nadväzuje centrálna ?as? pozostávajúca z kuchyne a obýva?ky, ktoré opticky odde?uje schodisko. Kuchy?a je vybavená
všetkými spotrebi?mi. Obýva?ka je plne zariadená, nechýba ve?ká pohodlná seda?ka. Ve?koformátové okná, ktoré sa tiahnu do výšky cez dve
poschodia, byt krásne presvet?ujú, prepájajú s exteriérom a vytvárajú pocit vzdušnosti.

Spál?a je umiestnená na poschodí a napriek otvorenému priestoru, jej usporiadanie poskytuje pocit súkromia. Nachádza sa v nej manželská poste? a
ve?korysý úložný priestor vyrobený na mieru.

K bytu prislúcha parkovacie miesto a pivnica. Komplex Eurovea ponúka pre svojich obyvate?ov strážnu službu a súkromnú záhradu.
Lokalita:

Bytový dom je sú?as?ou polyfunk?ného komplexu Eurovea nachádzajúceho sa na brehu Dunaja, ?o samotné je predpokladom bývania na vysokej
úrovni. Využi? môžete priamy vstup do nákupného centra s množstvom obchodov, služieb, kinom ?i fitness centrom.

Ak máte chu? na kávi?ku, dobré ra?ajky, ?i chutnú ve?eru, sta?í zís? pár krokov na promenádu. Ak ste športovec, bežec, cyklista, ?i kor?uliar,
nábrežie Dunaja je Vám k dispozícii. Za kultúrou ?i do centra Starého Mesta to máte na skok. Sta?í len prís? a vychutna? si všetky pôžitky,
ktoré táto poloha ponúka !
Cena: 1 300 eur / mesiac (900 eur byt + 250 eur energie, 150 eur parkovacie miesto)
Výmera: 67 m² (interiér 60 m², pivnica 7 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/724/krasny-2i-byt-s-vybornou-atmosferou-v-eurovei

