Zrekonštruovaný a vzdušný 2,5-izbový byt, centrum, Staré
Mesto, Živnostenská ul.

690 €/mesiac
Kraj:
Okres:

Bratislavský kraj
Bratislava I

Obec:

Bratislava-Staré Mesto

Ulica:

Živnostenská

Druh:

Byty

Typ bytu:
Typ:

2-izbový byt
Prenájom
85 m2

Úžitková plocha:

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:

aktívne

Kúpeľňa:

osobné

Výťah:

kompletná rekonštrukcia

Celková plocha:
Úžitková plocha:

sprchovací kút
áno

Energetický certifikát:

85 m

2

Káblová televízia:

85 m

2

Zariadenie:

nie
áno
zariadený

Poschodie:

4

Internet:

áno - wi-fi

Počet podlaží:

6

Materiál:

tehla

Počet izieb:

2

Zateplený objekt:

áno

Pivnica:

áno

Plocha balkóna:
Balkón:

2m

2

áno - 1

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
Ponúkame na prenájom kompletne zrekonštruovaný 2,5-izbový byt v centre mesta, Živnostenská
ul., Staré Mesto. Veľkorysá nehnuteľnosť s celkovou plochou 85 m2 sa nachádza na 4. posch.
TEHLOVÉHO bytového domu s novým výťahom.
Nehnuteľnosť je po celkovej rekonštrukcii a KOMPLETNE ZARIADENÁ kvalitným vybavením.

DISPOZÍCIA: vstupná časť; kuchyňa; vzdušná obývacia izba s jedálenským sedením; priestranná

spálňa s manželskou posteľou; samostatná pracovňa; kúpeľňa so sprchovacím kútom; samostatná
toaleta; balkónik do malého dvora (PȎDORYS bytu je vo fotogalérii)

ZARIADENIE: byt je kompletne zariadený vrátane kuchyne so vstavanými kuchynskými spotrebičmi
(umývačka riadu; chladnička s mrazničkou; elektrická rúra s varnou doskou; práčka a sušička; TV;
jedálenský stôl so sedením; pohodlná sedačka; knižnica; v spálni sa nachádza komoda; manželská
posteľ; priestranná šatníková skriňa, pohodlné ušiakové kreslo; ...)
Byt je určený pre max. 2 osoby resp. rodinu s malým dieťaťom.
K dispozicii je aj PIVNICA na prízemí bytového domu.

LOKALITA: centrum mesta s dostupnosťou do jeho historickej časti za pár minút; nehnuteľnosť je
ideálna pre milovníkov kultúrneho a spoločenského života (divadlá, koncerty, kaviarne, reštaurácie),
zároveň poskytuje aj komfortnú občiansku vybavenosť (obchody, služby, MHD - električka, trolejbus,
autobus)
CENA: 690,- Eur/mesiac plus 160,- EUR/mesiac (energie a služby; VRÁTANE internetu a TV). Pri
podpise zmluvy platí nájomca jednomesačné nájomné, vratný depozit vo výške jednomesačného
nájmu. PROVÍZIU pre realitnú spoločnosť NEPLATÍTE.
KONTAKT na realitnú spoločnosť: 0910 969 995 SOFIA REAL, s.r.o.
© COPYRIGHT SOFIA REAL, s.r.o. – texty/obrázky/fotografie sú autorským dielom a majetkom
realitnej spoločnosti SOFIA REAL, s.r.o.

REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:
Telefón:
E-mail:

Asistent RK
0910 969 995
info@sofiareal.sk

