AG reality I PRENAJATÝ komplet zariadený 2-izbový byt na Súťažnej
ul.

900 €/mesiac
Kraj:

Bratislavský kraj

Okres:

Bratislava II

Obec:

Bratislava-Ružinov

Ulica:

Suťažná

Druh:

Byty

Typ bytu:
Typ:
Úžitková plocha:

2-izbový byt
Prenájom
2

65 m

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:
Celková plocha:
Úžitková plocha:
Poschodie:
Loggia plocha:
Loggia:
Počet podlaží:
Počet izieb:
Kúpeľňa:
Počet kúpeľní:
Výťah:
Energetický certiﬁkát:

aktívne
osobné
po rekonštrukcii
2
65 m
65 m2
2
4 m2
áno - 2
3
2
sprchovací kút
1
nie
nie

Klimatizácia:
Káblová televízia:
El. napätie:
Parkovanie:
Voda:
Krb:
Zariadenie:
Inžinierske siete:
Internet:
Materiál:
Zateplený objekt:
Vykurovanie:
Pivnica:
Pivnica plocha:

áno
áno
230V
verejné
verejný vodovod
nie
zariadený
áno
áno - wi-ﬁ
tehla
nie
spoločné
áno
2 m2

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
AG Reality & ﬁnance ponúka na prenájom novo zrekonštruovaný zariadený 2i. byt na Súťažnej 21,
Bratislava - Ružinov.
Pokiaľ túžite po bývaní v najobľúbenejšej časti Bratislavy s výbornou dostupnosťou MHD, obchodov,
reštaurácií, bistier či kaviarní, tento byt je ako stvorený pre Vás.

NA PRENÁJOM:
2-izbový byt, kompletne zariadený s klimatizáciou, s výbornou polohou a občianskou vybavenosťou.
VÝMERA: 65 m2, balkón 1m2, balkón 2m2
POSCHODIE: Byt sa nachádza na 2. z 3 poschodí tehlového bytového domu bez výťahu.
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
Po vstupe do bytu sa nachádzate na chodbe z ktorej máte priamy vstup na balkón, obývacej izby,
spálne, kuchyne, do kúpeľni so sprchovým kútom a na WC.
Byt disponuje priestrannou obývacou miestnosťou s TV a skrinkou pod televízor. Nachádza sa tu
pohodlná široká sedačka a konferenčný stolík.
Kuchyňa disponuje úplné novou kuchynskou linkou so vstavanými spotrebičmi, elektrickou rúrou,
indukčným sporákom, umývačkou riadu, chladničkou s mrazničkou. Z kuchyne máte priamy vstup na
balkón a do špajze. V spálni sa nachádza veľká manželská posteľ a skriňa. V byte sa je dlažba,
drevené parkety, nové bezpečnostné dvere.
VYBAVENIE:
Byt sa prenajíma kompletne zariadený, pripravený na bývanie ihneď.
LOKALITA:
Byt sa nachádza v časti Bratislava- Ružinov odkiaľ máte v pešej dostupnosti zastávky MHD vďaka
ktorým sa dostanete takmer kamkoľvek v Bratislave. V blízkosti sa nachádza Medická záhrada,
Trnavské Mýto, autobusová stanica, trhovisko Miletičova, OC Central ale aj novovybudované NIVY
centrum v ktorých nájdete veľké množstvo obchodov. V pešej dostupnosti sa nachádza veľké
množstvo reštaurácií, bistier, kaviarní a obchodov.
CENA:
900 EUR/mes. nájom za byt (vrátane poplatkov, energií TV a INTERNETU), kaucia vo výške mesačného
nájmu sa hradí pri podpise zmluvy , provízia RK 450 EUR
KONTAKT: Andrea Gašpariková , +421 903 772 763 , mail : info@agreality.sk
Fotograﬁe a text sú autorským dielom a majetkom spoločnosti AG reality

REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:
Telefón:
E-mail:

Andrea Gašpariková
0903772763
andrea.gasparikova@agreality.s
k

