+421 907 888 781

Prenájom

Útulný 2-izbový byt v Perle Ružinova

560,- EUR/mesiac

+ energie 160,- EUR/mesiac

Rozloha: 44 m2

Ref. číslo: 2757

Počet izieb: 2

Ulica: Mierová

Zariadený

Lokalita: Bratislava II,
Ružinov

Petra Pipašová

+421 907 888 781
petra.pipasova@pergo.sk

Pozri viac

Kompletný zoznam ponúk
www.pergo.sk

Nehnuteľnosť - detaily

Vybavenie

Počet izieb:

2

Práčka

Internet

Počet kúpeľní s WC:

1

Káblová TV

Otvorená kuchyňa

Balkón:

4 m2

Rýchlovarná kanvica

El. varná platňa

Novostavba

Umývačka riadu

Mikrovlnná rúra

Tehla

Chladnička s mrazničkou

Elektrická rúra

Slnečný

Iné - Rozkladacia

Centrálne vykurovanie

Byt na poschodí:

7 / 16

Výťah:

áno

sedačka
Plastové okná

Interné žalúzie

Energetický certifikát: nie je k dispozícii
Stojisko v garáži

1

2-izbový byt s rozlohou 44 m2 sa nachádza na 7. poschodí veže Rubín v polyfunkčnom komplexe
Perla Ružinova na Mierovej ulici.

DISPOZÍCIA
Veľmi dobre dispozične riešený byt pozostáva zo vstupnej chodby, otvorenej kuchyne s
jedálenským stolom a obývacej izby, spálne, kúpeľne s vaňou a WC. K dispozícii je balkón s
rozlohou 4 m2, prístupný z obývacej izby aj spálne.

VYBAVENIE
Byt sa prenajíma kompletne zariadený, k vybaveniu bytu patrí plne vybavená kuchynská linka
(chladnička s mrazničkou, el. rúra, digestor, el. varná dvojplatnička, umývačka riadu, mikrovlnka,
rýchlovarná kanvica a kuchynské vybavenie), práčka, či žehlička so žehliacou doskou a tiež sušiak
na bielizeň. V obývacej izbe sa nachádza rozkladacia sedačka. V byte je zriadený internet a káblová
TV.

LOKALITA
Polyfunkčný rezidenčný projekt Perla Ružinova sa nachádza na rozhraní atraktívneho Ružinova a
starého Prievozu, čím poskytuje rýchle napojenie na diaľničný obchvat a zároveň dobrú dostupnosť
do centra mesta (8 min autom, 15 min MHD). Zastávka MHD (trolejbusy 201, 202) sa nachádza 100m
od bytu.
Vrámci projektu je dostupná úplná občianska vybavenosť vrátane potravín (Tesco express, potraviny
Žabka), banky, kaviarní, lekárne, či drogérie.

CENA A DOPLŇUJÚCE INFO
K bytu prislúcha parkovacie miesto v podzemnej garáži. Cena nájmu nezahŕňa energie v sume 160
EUR/mesiac. Byt je k dispozícii ihneď.

360° VIDEOOBHLIADKA
360° videoobhliadka bytu dostupná tu: https://youtu.be/kMdDy8Ypg2s . 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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