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Útulný 4-izbový bungalov v Moste pri Bratislave
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Útulný 4-izbový bungalov v Moste pri
Bratislave
850,- EUR/mesiac + energie 150,- EUR mesiac
Lokalita: Senec
Rozloha: 90 m2
Počet izieb: 4

Zariadený
Štandard: Gold
Ref. číslo: 6171

Popis

Moderne zariadený útulný 4-izbový bungalov sa nachádza v dedinke Most pri Bratislave v tesnej
blízkosti nového obytného komplexu Tri Vody Malinovo. Galéria Tri vody, zameraná na zábavu a
relax, tvorí prirodzené centrum výnimočného obytného komplexu a poskytuje priestor pre oddych a
služby. Dom je postavený na pozemku s rozlohou 600 m2 v novej výstavbe, ktorá sa nachádza 300
m od obchodu Billa. Bungalov je moderne zariadený v svetlých jemných farbách. Dom pozostáva zo
vstupnej chodby, otvorenej dispozície kuchyne, jedálenského kútu a obývačky, spálne, dvoch izieb,
kúpeľne s WC a samostatného WC. V technickej miestnosti sa nachádza práčka a kotol. Dom je
vybavený bezpečnostnými dverami, plastovými oknami so žalúziami, laminátovými podlahami ako
aj podlahovým elektrickým kúrením a alarmom. Kuchyňa je priestranná a kompletne vybavená
novými vstavanými elektorspotrebičmi. Zo spoločenského priestoru je prístupná pristrešená terasa
a záhrada vo výmere 400 m2 s bylinkovým záhonom. Na záhrade sa nachádza malý záhradný
domček. Pri dome je možnosť zaparkovať 2 autá. Dom sa nachádza v tichej lokalite, keďže je v
slepej ulici. Cena nájmu nezahŕňa energie vo výške 150 EUR mesačne.

Nehnuteľnosť - detaily

Vybavenie

4
Počet izieb
Počet kúpeľní s wc
Samostatné wc
Novostavba
Počet podlaží v dome:1 Bezproblémové parkovanie
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Terasa: 18m2
Záhrada: 400m2
Práčka
Bezpečnostné dvere
Alarm
Vstavané skrine
Otvorená kuchyňa
Umývačka riadu
Mikrovlnná rúra
Chladnička s mrazničkou
Elektrická rúra
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