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Úplne nový 2-izbový byt v rezidencii Pri Mýte

700,- EUR/mesiac

+ energie 150,- EUR mesiac

Katarína Piešová
+ 421 918 518 888
katarina.piesova@pergo.sk

Rozloha:

53 m2

Lokalita:

Bratislava III, Nové Mesto

Ref. číslo:

3759

Pozri viac

Kompletný zoznam ponúk
www.pergo.sk

Prenájom
Gold

Úplne nový 2-izbový byt v rezidencii Pri
Mýte
700,- EUR/mesiac + energie 150,- EUR mesiac
Lokalita: Bratislava III, Nové Mesto
Rozloha: 53 m2
Počet izieb: 2

Zariadený
Štandard: Gold
Ref. číslo: 3759

Popis

Ponúkame na prenájom úplne nový 2-izbový byt v rezidencii Pri Mýte. Byt s rozlohou 53 m2 sa
nachádza sa na 3. poschodí v novostavbe s výťahom. Pozostáva zo vstupnej chodby, jednej spálne,
kúpeľne, samostatného WC a otvorenej dispozície kuchyne spojenej s obývacou časťou odkiaľ je
vchod na balkón s rozlohou 7,5 m2. Byt sa ponúka kompletne zariadený novým nábytkom. Kuchyňa
je vybavená vstavanými elektrospotrebičmi - elektrická rúra, indukčná varná doska, umývačka riadu,
mikrovlná rúra a chladnička s mrazničkou. V byte sa ďalej nachádza práčka so sušičkou,
klimatizácia, video vrátnik, bezpečnostné dvere a vstavané skrine. K bytu prislúcha tiež pivnica a
parkovacie státie v garáži (garáž za poplatok 50 Eur/mesiac). Cena nájmu nezahŕňa poplatok za
energie vo výške cca 150 Eur/mesiac. Poplatok za KTV a internet si nájomca hradí samostatne.
Lokalita bytového komplexu Pri Mýte ponúka výhody centra mesta s priamym napojením na hlavné
ťahy a ideálnou dostupnosť MHD aj autom.

Nehnuteľnosť - detaily
Počet izieb
Počet kúpeľní bez wc
Samostatné wc
Novostavba
Byt na poschodí
Výťah: áno
Stojisko v garáži

2
1
1
3 / 11
1
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Vybavenie
Loggia: 7,5m2
Klimatizácia
Práčka
Sušička
Video vrátnik
Bezpečnostné dvere
Vstavané skrine
Pivnica
Otvorená kuchyňa
El. varná platňa
Umývačka riadu
Mikrovlnná rúra
Chladnička s mrazničkou
Elektrická rúra
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