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Predaj

4-izbový byt v rezidencii Mestské vily pri
Horskom Parku

0,- EUR

(viac info v RK)

Rozloha: 160 m2

Ref. číslo: 10775

Počet izieb: 4

Ulica: Hriňovská

Čiastočne zariadený

Lokalita: Bratislava I, Staré
Mesto

Michal Štuller

+421 907 888 765
michal.stuller@pergo.sk

Pozri viac

Kompletný zoznam ponúk
www.pergo.sk

Nehnuteľnosť - detaily

Vybavenie

Počet izieb:

4

Klimatizácia

Bezpečnostné dvere

Počet kúpeľní s WC:

1

Krb

Vstavané skrine

Počet kúpeľní bez WC:

1

Pivnica

Šatník

Samostatné WC:

1

Otvorená kuchyňa

El. varná platňa

Umývačka riadu

Mikrovlnná rúra

Novostavba

Chladnička s mrazničkou

Elektrická rúra

Slnečný

Drevené parkety

Drevené okná

Tichá lokalita

Dlažba

Interné žalúzie

15,50 m

Terasa:

Byt na poschodí:

2

2/4

Energetický certifikát: nie je k dispozícii
Vonkajšie státie:
Stojisko v garáži

2-3

Priestranný 4-izbový byt v novopostavenom projekte Mestské vily Búdková sa nachádza v blízkosti
Horského parku. Podlahová plocha s výmerou 160 m2 a dvoma exteriérmi spolu o výmere 22,65 m2
ponúkajú bývanie pre najnáročnejších klientov preferujúcich pokojnú lokalitu.

DISPOZÍCIA
Dispozíciu bytu tvorí vstupná hala s odkladacími priestormi, hosťovská toaleta, kuchynský kút s
barovým pultom, obývacia izba so vstupom na terasu a krbom, chodba s kúpeľňou, dvoma spálňami
a hlavnou spálňou s menšou kúpeľňou a šatníkom.

VYBAVENIE
Byt sa ponúka čiastočne zariadený vo vysokom štandarde so zabudovanými prvkami ako sú krb s
kamenným obkladom ONYX, šatníky, kompletná kuchynská linka s kameňom Korian a spotrebičmi
zn. Miele, drevené podlahy KAYA KUKU a drevené okná zn. MIRADOR s okennými fóliami či
klimatizácia zn. Samsung a automatické interiérové látkové rolety. Byt má dve kúpeľne s
kermickými obkladmi Catalano ceramica a sanitou zn. Hansgrohe, pričom jedna s vaňou a druhá so
sprchovým kútom.

LOKALITA
Bezpečnosť areálu je zabezpečená kamerovým systémom a 24/7 strážnou službou. Výhodou
bývania v tejto vile je život v centre a zároveň v zelenej záhrade s výhľadom na mesto aj na Horský
park s kvalitou a bezpečnosťou rezidenčného bývania.

CENA A DOPLŇUJÚCE INFO
K bytu prislúcha murovaná pivničná kobka a dvojgaráž pre 2-3 autá v rezidenčnej garáži objektu za
60 000 EUR.
© 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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