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Predaj

4-izbový byt s terasou na Štefánikovej ulici

600 000,- EUR

Rozloha: 160 m2

Ref. číslo: 10836

Počet izieb: 4

Ulica: Štefánikova

Zariadený

Lokalita: Bratislava I, Staré
Mesto

Jana Marčeková

+421 907 888 820
jana.marcekova@pergo.sk
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Nehnuteľnosť - detaily

Vybavenie

Počet izieb:

4

Klimatizácia

Bezpečnostné dvere

Počet kúpeľní s WC:

1

Internet

Káblová TV

Samostatné WC:

1

Otvorená kuchyňa

El. varná platňa

Umývačka riadu

Mikrovlnná rúra

Historická budova

Chladnička s mrazničkou

Plastové okná

Frekventovaná lokalita

Plynový kotol –

Laminátové podlahy

2

Terasa:

6m

Byt na poschodí:

3/3

samostatné kúrenie

Energetický certifikát: nie je vypracovaný
Vonkajšie státie:

2

Podkrovný 4-izbový byt s rozlohou 160 m2 sa nachádza na 3. poschodí historickej budovy v centre
na Štefánikovej ulici, blízko Prezidentského paláca.

DISPOZÍCIA
Moderne riešený byt pozostáva z dennej zóny orientovanej na východ a oddychovej zóny
orientovanej na západ. Byt pozostáva z haly, kuchyne spojenej s jedálňou a obývačkou, z 3 spální,
kúpeľne s WC, samostatného WC a technickej miestnosti. Z terasy prístupnej z obývacej časti je
nádherný výhľad na centrum mesta.

VYBAVENIE
Byt sa ponúka kompletne zariadený a vybavený kuchynskými spotrebičmi. Na mieru robená
kuchynská linka je vybavená zabudovanými spotrebičmi: elektrická varná doska, el. rúra, umývačkou
riadu a chladničkou s mrazničkou zn. Gorenje, mikrovlnkou zn. Moulinex a digestor zn. Mora. V byte
sa nachádzajú bezpečnostné dvere, klimatizácia, z východnej strany sú plastové okná so sieťkami a
roletami, so západnej strany sú protihlukové strešné okná. V byte je zavedený internet a káblová
televízia.

LOKALITA
Centrálna poloha tohto apartmánu ponúka vysokú koncentráciu občianskej vybavenosti s
množstvom kavrianí, reštaurácii a služieb v pešej dostupnosti, veľmi dobré dopravné spojenie, tiež
blízkosť Prezidentskej záhrady či Horského parku.

DOPLŇUJÚCE INFO
K bytu prislúchajú dve vonkajšie parkovacie miesta dostupné na parkovaciu mestskú kartu.
© Text a fotografie sú autorským dielom a majetkom realitnej kancelárie Pergo.
Aktuálne informácie o našej ponuke nájdete na www.pergo.sk.
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