+421 907 888 765

Prenájom

Exkluzívny 5-izbový mezonet na ulici Timravina

0,- EUR/mesiac
+ energie

Rozloha: 250 m2

Ref. číslo: 1450

Počet izieb: 5

Ulica: Timravina

Nezariadený

Lokalita: Bratislava I, Staré
Mesto

Michal Štuller

+421 907 888 765
michal.stuller@pergo.sk

Pozri viac

Kompletný zoznam ponúk
www.pergo.sk

Nehnuteľnosť - detaily

Vybavenie

Počet izieb:

5

Klimatizácia

Video vrátnik

Počet kúpeľní s WC:

3

Bezpečnostné dvere

Internet

Loggia:

6 m2

Satelit

Vstavané skrine

Novostavba

Šatník

Externé žalúzie

Slnečný

El. varná platňa

Umývačka riadu

Tichá lokalita

Mikrovlnná rúra

Chladnička s mrazničkou

Byt na poschodí:

2/3

Elektrická rúra

Centrálne vykurovanie

Výťah:

áno

Drevené parkety

Hliníkové okná

Energetický certifikát: nie je k dispozícii
Stojisko v garáži

Dlažba

2

Exkluzívny 5-izbový mezonet sa rozprestiera na 2. a 3.poschodí novostavby na ulici Timravina.

DISPOZÍCIA
Prvé poschodie pozostáva z predsiene so šatníkom, samostatnej kuchyne, obývacej izby s
prístupom na loggiu, spálne a kúpeľne s WC. Na druhom poschodí sú situované 3 spálne, 2 šatníky a
2 kúpeľne s WC. Byt ponúka úžasný výhľad na hrad a Staré Mesto.

VYBAVENIE
Vybavenie bytu tvoria zabudované kuchynské spotrebiče (elektrická varná platňa, elektrická rúra,
chladnička s mrazničkou, umývačka riadu, mikrovlnná rúra), stropné chladenie, externé žalúzie,
pripojenie na internet a satelit. Sklad pod schodiskom, vstavaná skriňa v predsieni a 3 šatníky
ponúkajú dostatok úložného priestoru.

LOKALITA
Obľúbená tichá rezidenčná zóna Starého mesta s pešou dostupnosť do centra.

CENA A DOPLŇUJÚCE INFO
K bytu prislúchajú dve parkovacie miesta v podzemnej garáži. Cena nájmu nezahŕňa energie.

360° VIDEOOBHLIADKA
360° videoobhliadka bytu dostupná tu: https://youtu.be/FtbdmtvV3kM . Pre správne zobrazenie
videoobhliadky odporúčame použiť prehliadač na počítači alebo mobilnú aplikáciu YouTube.

VIDEO
Video bytu je dostupné tu: https://youtu.be/7bIqWBOn7Yk .
© 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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