+421 907 888 781

Prenájom

3-izbový byt na Gbelskej ulici v Záhorskej Bystrici

700,- EUR/mesiac

+ energie 150,- EUR/mesiac

Rozloha: 129 m2

Ref. číslo: 4495

Počet izieb: 3

Ulica: Gbelská

Zariadený

Lokalita: Bratislava IV,
Záhorská Bystrica

Petra Pipašová

+421 907 888 781
petra.pipasova@pergo.sk

Pozri viac

Kompletný zoznam ponúk
www.pergo.sk

Nehnuteľnosť - detaily

Vybavenie

Počet izieb:

3

Klimatizácia

Práčka

Počet kúpeľní bez WC:

1

Bezpečnostné dvere

Internet

Samostatné WC:

1

Káblová TV

Otvorená kuchyňa

Balkón:

Digestor

Jedáleň-formal

Terasa:

El. varná platňa

Umývačka riadu

Tehla

Mikrovlnná rúra

Chladnička s mrazničkou

Slnečný

Elektrická rúra

Iné - domáca

Tichá lokalita
Byt na poschodí:

pekárenička
1/2

Centrálne vykurovanie

Plastové okná

Energetický certifikát: nie je k dispozícii

Drevené parkety

Dlažba

Bezproblémové parkovanie

Interné žalúzie

3-izbový byt s rozlohou 129 m2 sa nachádza na 1. poschodí dvojposchodovej budovy na Gbelskej
ulici v Záhorskej Bystrici.

DISPOZÍCIA
Moderne riešený byt sa ponúka kompletne zariadený, pozostáva z otvorenej dispozície kuchyne s
jedálenským kútom a obývačkou, 2 izieb, kúpeľne s vaňou a samostatného WC. K dispozícii je terasa
a balkón s výhľadom na námestie.

VYBAVENIE
K vybaveniu bytu patrí plne vybavená kuchynská linka s chladničkou a mrazničkou, el. varná platňa,
digestor, elektrická rúra a umývačka riadu. Byt ponúka dostatok úložných priestorov v podobe skríň
na chodbe.

LOKALITA
Byt ponúka dobrú dopravnú infraštruktúru a prístup do centra Bratislava cca 20 minút autom. V
blízkosti sa nachádza škola, fitness centrum, kaviareň, miestny úrad.

CENA A DOPLŇUJÚCE INFO
Cena nájmu nezahŕňa energie v sume 150 EUR/mesiac. K dispozícii je KTV a Internet. Parkovanie je
bezproblémové na ulici.

360° VIDEOOBHLIADKA
360° videoobhliadka bytu dostupná tu: https://youtu.be/YHIxfaeSsn0 . Pre správne zobrazenie
videoobhliadky odporúčame použiť prehliadač na počítači alebo mobilnú aplikáciu YouTube.
© 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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