+421 907 888 781

Prenájom

Exkluzívny 3-izbový byt pod lesom v Devínskej
Novej Vsi

1 800,- EUR/mesiac
+ energie 240,- EUR/mesiac

Rozloha: 140 m2

Ref. číslo: 4627

Počet izieb: 3

Ulica: Pod Galvicou

Zariadený

Lokalita: Bratislava IV,
Devínska Nová Ves

Petra Pipašová

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

Pozri viac

Kompletný zoznam ponúk
www.pergo.sk

Nehnuteľnosť - detaily

Vybavenie

Počet izieb:

3

Záhrada

Klimatizácia

Počet kúpeľní bez WC:

1

Jacuzzi

Bezpečnostné dvere

Samostatné WC:

1

Internet

Alarm

Terasa:

Káblová TV

Vstavané skrine

Novostavba

Otvorená kuchyňa

Špajza

Tehla

El. varná platňa

Umývačka riadu

Slnečný

Mikrovlnná rúra

Chladnička s mrazničkou

Tichá lokalita

Elektrická rúra

Podlahové kúrenie

Byt na poschodí:

1/2

Podlahové kúrenie

Plastové okná

Vonkajšie státie:

2

Plynový kotol –

Laminátové podlahy

Bezproblémové parkovanie

samostatné kúrenie
Interné žalúzie

Exkluzívny 3-izbový byt je situovaný v tichej lokalite na začiatku mestskej časti Devínska Nová Ves
na 1. poschodí novostavby rodinného domu so záhradou a vlastnou terasou. Dispozícia bytu
pozostáva z priestrannej vstupnej haly, odkiaľ sa plynule prechádza do otvorenej slnečnej obývačky
s jedálenskou a kuchynskou časťou, dvoch spální a kúpeľne s vaňou a sprchovým kútom. Byt svojím
vybavením poskytuje pre budúceho nájomcu maximálny pocit komfortu. Jeho súčasťou sú plastové
okná so žalúziami, bezpečnostné dvere, podlahové kúrenie, klimatizácia v obývačke či vstavané
skrine zabezpečujúce dostatok úložného priestoru. Kuchynská linka je kompletne vybavená
vstavanými spotrebičmi vrátane americkej chladničky, el. varnej dosky, rúry, umývačky a mikrovlnky.
Parkovanie pre 2 autá je zabezpečené priamo na pozemku alebo na ulici pred domom. Tichá
lokalita v blízkom okolí Devínskej Kobyly, Malých Karpát a spoločnosti VW Bratislava zároveň
poskytuje rýchle napojenie na D1 a D2, takisto do nákupného centra Bory Mall so svojimi
komplexnými službami. Cena nájmu nezahŕňa mesačné poplatky za energie vo výške 240 EUR
vrátane TV a internetu.
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