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4IZBOVÝ BYT S KRÁSNYM VÝH?ADOM NA DUNAJ

1 090 000 €

O ponuke
Lokalita: Staré Mesto
Ulica: Radvanská
Stav: Novostavba
Parkovanie: 2 parkovacie miesta v garáži bytového
domu

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

02 / 555 655 55

Popis

Arvin & Benet ponúka na predaj 4i priestranný byt s exkluzívnym výh?adom v jednej z najžiadanejších Bratislavských lokalít na Hradnom vrchu
ako stvorený pre rodinné bývanie.
Byt je vzh?adom na svoju bezkonkuren?nú lokalitu výborná investícia a disponuje vysoko nadštandardnými a exkluzívnymi materiálmi (vzácne
kamene, drevá a mnoho ?alšieho).
Je známe, že kúpa nadštandardného bytu v tejto lokalite je investícia na istotu. Tento druh bytov je ve?mi vyh?adávaný na prenájom pre vyššie
postavených ?lenov diplomatického zboru zahrani?ných ambasád.

Benefity nehnute?nosti sú najmä:
priestranný, svetlý byt s exkluzívnymi materiálmi – ónyxové obklady, drevené okná, dvere a at?)
nákladne a ve?mi kvalitne vybavený byt
svetlos? a vzdušnos?
výborne riešený pôdorys
možnos? byt odkúpi? plne zariadený
lokalita je sídlom mnohých ambasád, rezidencií a vyzna?uje sa vysokou mierou bezpe?nosti
stropné chladenie a podlahové kúrenie znamenajú ?istý dizajn
balkón s nádherným výh?adom na Dunaj a okolie
dve parkovacie miesta v garáži bytového domu
priestranná pivnica

Bytový dom
Novostavba sa nachádza v lukratívnej, tichej štvrti Hradného vrchu v tesnej blízkosti Bratislavského hradu, Horského parku v súkromnom
komplexe s udržiavanou zele?ou.
V?aka majite?om, ktorý pôvodný architektonický plán pozmenili, sa byt môže pýši? ve?korysím otvoreným priestorom - spojenej obýva?ky so
vstupom na balkón, jedálne a kuchyne s komorou.
Byt disponuje s tromi spál?ami, kde jedna z nich má vlastnú kúpe??u s talianskym ónyxovým obkladom a šatník. V tomto byte si môžete by?
istý, že ráno nebudete musie? ?aka? na rannú toaletu...okrem kúpe?ne v hlavnej spálni, sa tu nachádza ešte jedna kúpe??a s toaletou a plus samostatná
toaleta na chodbe.

Lokalita
Nehnute?nos? svojou polohou ponúka bývanie pre najnáro?nejšiu klientelu; Horský park, výborné napojenie na dia?ni?ný obchvat, skvelá
dostupnos? do centra mesta, dobrá ob?ianska vybavenos? (potraviny, výborné reštaurácie) a mnoho iného. Lokalita je vhodná ako pre rodiny s
de?mi – tie najlepšie škôlky, školy, detské ihriská at?, ako aj pre ?udí ktorí majú radi kvalitu a tiché prostredie, no zárove? chcú ma? mesto na dlani.

Parking
2 parkovacie miesta v garáži bytového domu

Cena: 1.190.000 eur (1.090.000 eur byt + 2x garážové státie 35.000 eur + pivnica 30.000 eur)
Výmera: 173,44 m2 (interiér 152,57 m2, balkón 10,87 m2 , pivnica 10m2)

Kompletné sprocesovanie kúpy nehnute?nosti vrátane zabezpe?enia financovania a iných náležitostí zabezpe?uje Arvin & Benet, ?iže celý proces je
plynulý a bez starostí.
Cena je kone?ná a zah??a poplatky a servis spojený s prevodom nehnute?nosti.
Fotografie a text sú autorským dielom a majetkom spolo?nosti Arvin & Benet.
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/757/4izbovy-byt-s-krasnym-vyhladom-na-dunaj

