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Slnečný 4-izbový byt v tichej lokalite na
Martinengovej ulici

277 000,- EUR

Michal Štuller

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

Rozloha:

101,27 m2

Lokalita:

Bratislava I, Staré Mesto

Ref. číslo:

10575

Pozri viac

Kompletný zoznam ponúk
www.pergo.sk

Predaj
Gold

Slnečný 4-izbový byt v tichej lokalite na
Martinengovej ulici
277 000,- EUR

Lokalita: Bratislava I, Staré Mesto
Rozloha: 101,27 m2
Počet izieb: 4

Zariadený / Nezariadený - Dohodou
Štandard: Gold
Ref. číslo: 10575

Popis

4-izbový byt na 4. poschodí v tehlovom dome na Martinengovej ulici má celkovú rozlohu 100 m2.
Pozostáva zo vstupnej chodby so vstavanými skriňami, otvorenej dispozície kuchyne spojenej s
jedálenskou a obývacou časťou, troch samostatných spální, z čoho jedna má vlastný šatník, jednej
kúpeľne s vaňou aj sprchovým kútom, samostatného WC a loggie. Kuchyňa ja vybavená vstavanými
elektrospotrebičmi - parná rúra, plynový sporák, umývačka riadu a chladnička s mrazničkou. V byte
sa ďalej nachádza klimatizácia, trezor, bezpečnostné dvere a vstavané skrine. K bytu prislúcha aj
pivnica a je možné si dlhodobo prenajať parkovacie miesto na ulici pred domom za poplatok 25
Eur/mesiac. Bytový dom bol zateplený v roku 2012, prisúcha k nemu záhrada, detské ihrisko a dve
veľké kočikárne. Tento slnečný byt sa nachádza v tichej a pokojnej lokalite blízko centra mesta.
Poskytuje krásny výhľad a plno zelene. V blízkosti sa nachádza obchod, zástavka MHD, viecero škól
a škôlok a tiež vyhľadávaný Horský park.

Nehnuteľnosť - detaily
Počet izieb
Počet kúpeľní bez wc
Samostatné wc
Tehla
Slnečný
Tichá lokalita
Byt na poschodí
Výťah: áno
Parkovanie na ulici rezervované
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Vybavenie
Loggia
Klimatizácia
Bezpečnostné dvere
Trezor
Vstavané skrine
Pivnica
Externé žalúzie
Otvorená kuchyňa
El. varná platňa
Umývačka riadu
Chladnička s mrazničkou
Iné - parná rúra Miele
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