Exkluzívne na prenájom 3 a pol izb. byt, 104 m2, s balkónom a
výťahom v centre, Gorkého ul, Staré mesto, Bratislava I

Zrušené
Kraj:
Okres:

Bratislavský kraj
Bratislava I

Obec:

Bratislava-Staré Mesto

Ulica:

Gorkého

Druh:

Byty

Typ bytu:
Typ:
Úžitková plocha:

3-izbový byt
Prenájom
104 m2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:
Úžitková plocha:

zrušené
osobné
úplne prerobený
104 m

2

Poschodie:

5

Počet poschodí:

6

Počet izieb:
Balkón:
Počet kúpeľní:

3
áno
1

Výťah:

áno

Zateplený objekt:

áno

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
Realitná kancelária Neibrs ponúka exkluzívne na prenájom nádherne zrenovovaný byt v historickom
centre Bratislavy, ktorý Vás očarí svojou jedinečnou atmosférou a priestrannosťou. Pozostáva zo
vstupnej chodby, kúpelne, samostatnej toalety a troch velkorysých izieb. Kuchyňa so samostatnou
špajzou. Za kuchyňou sa nachádza ďalšia izba vhodná ako študovňa alebo homeoffice.
Popis:
· Rozloha bytu 104 m2
· Byt sa nachádza na 5./6 poschodí
· V celom byte pôvodné zrepasované drevené parkety
· Dve izby prechodné, oddelené dvojkrídlovými sklenenými dverami s výhľadom na Jesenského ul.
· Jedna samostatná izba s výhľadom na Gorkého ul.
· Vybavenie kuchyne: teplovzdušná rúra, piecka, sklokeramická doska, chladnička s mrazničkou,

mikrovlnná rúra, umývačka riadu, práčka,
· Z kuchyne východ na balkón / 2x3m/ s výhľadom na Gorkého ul.
· Kúpelňa: sprchovací kút, umývadlo, skrinka, radiátor
· Elektrický vrátnik
· Nové okná so žalúziami
· Orientácia východ-západ
· Bezpečnostné dvere
· Ústredné kúrenie
Výhody:
· Úplné centrum mesta
· Len 3 susedia na poschodí
· Byt situovaný v budove bývalej banky s vysokými stropmi
· Pešia dostupnosť kultúrnych a historických objektov
· Občianska vybavenosť
· MHD zastávka električky 3min od domu
· Možnosť prenájmu dlhodobého parkovania na susednom parkovisku
CENA: 1.100,- Eur / mes plus 250,- Eur mesačné poplatky za energie ( cena vrátane právneho a
realitného servisu Neibrs)
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Maklér:
Telefón:
E-mail:

Barbara Chisnell
+421 902 652 264
chisnell@neibrs.sk

