+421 907 888 765

Prenájom

4-izbový byt v Parkville - Koliba

1 500,- EUR/mesiac
+ energie 300,- EUR/mesiac

Rozloha: 130 m2

Ref. číslo: 3528

Počet izieb: 4

Ulica: Strážna

Čiastočne zariadený

Lokalita: Bratislava III, Nové
Mesto

Michal Štuller

+421 907 888 765
michal.stuller@pergo.sk
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Kompletný zoznam ponúk
www.pergo.sk

Nehnuteľnosť - detaily

Vybavenie

Počet izieb:

4

Práčka

Video vrátnik

Počet kúpeľní s WC:

2

Bezpečnostné dvere

Internet

Samostatné WC:

1

Alarm

Káblová TV

Vstavané skrine

Pivnica

Novostavba

Šatník

Práčovňa

Tehla

Otvorená kuchyňa

El. varná platňa

Slnečný

Umývačka riadu

Mikrovlnná rúra

Tichá lokalita

Chladnička s mrazničkou

Elektrická rúra
Drevené parkety

Terasa:

10,12 m

2

Byt na poschodí:

1/3

Centrálne vykurovanie

Výťah:

áno

Hliníkové okná

Stojisko v garáži

2

Nový, luxusný 4-izbový byt sa nachádza v jedinečnom vilovom komplexe Parkville na Strážnej ulici
v prestížnej lokalite bratislavskej Koliby.

DISPOZÍCIA
Priestranný byt s rozlohou 130 m2 pozostáva zo vstupnej haly, obývacej izby spojenej s kuchyňou
so zabudovanými elektrospotrebičmi, 3 spální, 2 kúpeľní s WC, samostatnej toalety, práčovne,
šatníka a veľkej terasy.

VYBAVENIE
Byt sa ponúka čiastočne zariadený a k vybaveniu bytu patria kuchynské spotrebiče, práčka, alarm,
vstavané skrine, pripojenie na internet a káblovú TV a iné.

LOKALITA
Luxusné bývanie je určené výhradne pre najnáročnejšiu klientelu. Parkville predstavuje to
najlepšie, čo súčasná architektúra bývania ponúka: vilové domy využívajúce exkluzívne materiály
sú citlivo zakomponované v prírodnom prostredí a ponúkajú nádherný výhľad na celé mesto a
dobrú dopravnú dostupnosť do centra.

CENA A DOPLŇUJÚCE INFO
K bytu prislúchajú 2 parkovacie miesta v podzemnej garáži komplexu a pivnica.

360° VIDEOOBHLIADKA
360° videoobhliadka bytu dostupná tu https://youtu.be/wIuNKKTMXtU . 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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