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Prenájom

Rustikálny 4-izbový byt na Zámockej ulici

1 800,- EUR/mesiac
+ energie 250,- EUR/mesiac

Rozloha: 144 m2

Ref. číslo: 10852

Počet izieb: 4

Ulica: Zámocká

Zariadený

Lokalita: Bratislava I, Staré
Mesto
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Nehnuteľnosť - detaily

Vybavenie

Počet izieb:

4

Klimatizácia

Práčka

Počet kúpeľní bez WC:

1

Bezpečnostné dvere

Internet

Samostatné WC:

1

Káblová TV

Pivnica

Balkón:

Iné - vrátnik

Otvorená kuchyňa

Novostavba

Digestor

Špajza

Tehla

El. varná platňa

Umývačka riadu

Byt na poschodí:

2/3

Mikrovlnná rúra

Chladnička s mrazničkou

Výťah:

áno

Elektrická rúra

Centrálne vykurovanie

Plastové okná

Drevené parkety

Dlažba

Interné žalúzie

Energetický certifikát: nie je vypracovaný
Stojisko v garáži

1

Rustikálne zariadený 4-izbový byt s rozlohou 144 m2 sa nachádza v lukratívnej lokalite okolia
Bratislavského hradu, v tesnej blízkosti centra mesta.

DISPOZÍCIA
Priestranný byt je umiestnený na druhom podlaží trojposchodového domu, prístupný výťahom.
Pozostáva z veľkej otvorenej kuchyne s jedálenským kútom a obývačkou, 2 spální, štýlovej pracovne
a kúpeľne so samostatným WC. Súčasťou dispozície je aj balkón orientovaný do tichého
vnútrobloku s výhľadom na zeleň.

VYBAVENIE
Byt sa prenajíma kompletne zariadený rustikálnym nábytkom. K jeho vybaveniu patrí kuchynská
linka so zabudovanými spotrebičmi, chladnička a mrazničkou, el. varná platňa, el. rúra, digestor a
umývačka riadu. Byt ponúka taktiež dostatok úložných priestorov v podobe veľkých na mieru
vyrobených skríň.

LOKALITA
Vyhľadávaná lokalita priamo pod Bratislavským hradom ponúka plnú občiansku vybavenosť s
množstvom barov, kaviarní, obchodov a reštaurácií, pešiu dostupnosť do historického centra mesta
a výbornú dopravnú infraštruktúru.

CENA A DOPLŇUJÚCE INFO
K bytu prislúcha pivnica, parkovacie miesto zahrnuté v cene nájmu s možnosťou prenájmu ďalších 2
samostatých miest. Cena nájmu nezahŕňa energie v sume 250 EUR/mesiac. Byt je k dispozícii ihneď.
© 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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