Príjemný a svetlý 2-izbový byt, loggia, ul. Juraja Slottu, v
blízkosti parčíku na Družbe

550 €/mesiac
Kraj:

Trnavský kraj

Okres:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica:

Juraja Slottu

Druh:

Byty

Typ bytu:
Typ:
Úžitková plocha:

2-izbový byt
Prenájom
53 m2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:

rezervované

Vlastníctvo:
Stav:

osobné
kompletná rekonštrukcia

Celková plocha:
Úžitková plocha:
Poschodie:
Loggia plocha:
Loggia:
Počet podlaží:

Počet izieb:
Kúpeľňa:
Energetický certifikát:

2
vaňa
nie

53 m

2

Klimatizácia:

53 m

2

Zariadenie:

1

Internet:

áno - wi-fi

3,5 m2

Materiál:

Zmiešané

áno

Zateplený objekt:

áno
zariadený

áno

4

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
Ponúkame na prenájom zariadený a klimatizovaný 2-izbový byt, v blízkosti parčíku na Družbe, ul.
Juraja Slottu. Svetlá a vzdušná nehnuteľnosť (stavba z r. 2006) má plochu 53 m2 a disponuje
presklenou loggiou s plochou 3,5 m2. Bytový dom je situovaný v pokojnej lokalite s množstvom zelene
a pešou dostupnosťou do centra mesta.

DISPOZÍCIA: vstupná chodba so vstavaným šatníkom, priestranná obývacia izba (so vstupom na
presklenú loggiu) je prepojená s kuchyňou a jedálenskou časťou, samostatná spálňa s priestranným,
vstavaným šatníkom, kúpeľňa s vaňou a samostatná toaleta

ZARIADENIE: byt je zariadený vrátane elektrických spotrebičov (kombinovaná chladnička, plynový
sporák s elektrickou rúrou, mikrovlnná rúra, digestor, práčka, jedálenské sedenie, rozkladacia
pohovka v obývačke, TV nábytková zostava, TV, úplne nová manželská posteľ s novými matracmi,
priestranná šatníková skriňa, vstavaná skriňa vo vstupnej chodbe)
PARKOVANIE: parkovanie v okolí bytového domu
Byt je určený pre max. 2 dospelé osoby, bez domácich miláčikov.
Nehnuteľnosť je k dispozícii okamžite.

LOKALITA: pokojná lokalita s množstvom zelene a kompletnou občianskou vybavenosťou (obchody,
služby, poliklinika, reštaurácie, športoviská,... ), pešia dostupnosť do centra mesta resp. rýchle
napojenie na diaľnicu
CENA: 550,- Eur/mesiac vrátane poplatkov za ENERGIE a služby (vrátane TV a internetu). Pri
podpise zmluvy platí nájomca jednomesačné nájomné, vratný depozit vo výške kompletného nájmu;
províziu pre realitnú spoločnosť neplatíte
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