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Prenájom

2-izbový apartmán v River Parku

1 100,- EUR

+ energie 200,- EUR plus parking
100,- EUR/mesiac

Rozloha: 51,17 m2

Ref. číslo: 10977

Počet izieb: 2

Ulica: Dvořákovo nábrežie

Zariadený

Lokalita: Bratislava I, Staré

Sandra Fígerová
+ 421 918 518 888
sandra.figerova@pergo.sk

Mesto

Pozri viac

Kompletný zoznam ponúk
www.pergo.sk

Nehnuteľnosť - detaily

Vybavenie

Počet izieb:

2

Klimatizácia

Otvorená kuchyňa

Počet kúpeľní s WC:

1

Digestor

El. varná platňa

Loggia:

Umývačka riadu

Mikrovlnná rúra

Novostavba

Chladnička s mrazničkou

Podlahové kúrenie

Slnečný

Podlahové kúrenie

Centrálne vykurovanie

Tichá lokalita

Drevené parkety

Hliníkové okná

Byt na poschodí:

3/7

Výťah:

áno

Interné žalúzie

Energetický certifikát: nie je k dispozícii
Stojisko v garáži

1

2-izbový apartmán s rozlohou 51,17 m2 a loggiou 6,56 m2 sa nachádza v projekte River Park.

DISPOZÍCIA
Apartmán sa nachádza na 3. poschodí zo 7-mich. Dispozícia apartmánu pozostáva zo vstupnej
chodby so vstavanými skriňami, kúpeľne s WC, samostatnej spálne a priestrannej obývačky
prepojenej s kuchyňou. K apartmánu patrí tiež loggia, ktorá je prístupná z obývacej izby aj spálne.

VYBAVENIE
Apartmán sa prenajíma kompletne zariadený a vybavený vrátane elektrospotrebičov ako TV a
vstavané kuchynské spotrebiče ako chladnička s mrazničkou, el. rúra, digestor, el. varná platňa,
mikrovlná rúra a umývačka riadu. V apartmáne sa nachádza podlahové kúrenie a klimatizácia.

LOKALITA
Komplex River Park sa nachádza v blízkosti historického centra mesta a ponúka výbornú občiansku
vybavenosť; priamo v komplexe sa nachádzajú kaviarne, reštaurácie, obchody, banka, pošta,
Kempinski Hotel s wellness a fitnes centrom a promenáda popri rieke Dunaj.

CENA A DOPLŇUJÚCE INFO
K apartmánu prislúcha parkovacie miesto v podzemnej garáži za sumu 100 EUR/mesiac.
© 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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