BORY NOVOSTAVBA - 50M2 - NOVÝ 2i BYT S BALKÓNOM A
PARKOVACÍM MIESTOM

Aktívne
Kraj:

Bratislavský kraj

Okres:

Bratislava IV

Obec:

Bratislava-Devínska Nová
Ves

Ulica:

Zdenky Schelingovej

Druh:

Byty

Typ bytu:
Typ:
Úžitková plocha:

2-izbový byt
Prenájom
50 m2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:
Celková plocha:
Úžitková plocha:
Poschodie:
Počet podlaží:

aktívne
osobné
novostavba
2
50 m
50 m2
3
4

Počet izieb:
Balkón:
Výťah:
Parkovanie:
Zariadenie:
Zateplený objekt:
Pivnica:

2
áno
áno
áno
zariadený
áno
áno

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
Ponúkame na prenájom nový, ešte neobývaný a čiastočne zariadený 2i byt s balkónom v novostavbe
BORY na ul. T.P. Kolakoviča – Devínska Nová Ves s výhľadom do vnútrobloku.
BYT:
ul. T.P. Kolakoviča – Ružinov
počet izieb: 2
celková obytná plocha: 50m2 + balkón + pivnica
p. 3/4
výťah
novostavba
pivnica
voľný ihneď

Vhodný pre jednotlivca, párik bez zvierat a detí.
Internet a KTV nie sú v cene prenájmu.
DISPOZÍCIA A ZARIADENIE BYTU:
Vstupná chodba - rolldor skriňa
Kúpeľňa - vaňa, zrkadlo, umývadlo
Samostné WC
Spálňa – veľká rolldor skriňa, manželská posteľ s novými matracmi
Obývacia izba spojená s kuchyňou a vstupom na balkón. V obývačke je veľký rozkladací gauč
Kuchyňa je vybavená zabudovanou kombinovanou chladničkou s mrazničkou, indukčnou varnou
doskou, elektrickou rúrou, digestorom a umývačkou, podsvietená osvetlením.
PARKOVANIE:
1x vonkajšie parkovacie miesto
PROSTREDIE:
Byt sa nachádza v novostavbe BORY NOVÝ DVOR v novej lokalite Bratislava IV. - Devínska Nová Ves s
výbornou občianskou vybavenosťou a dostupnosťou do mesta autom alebo MHD. Blízko je Shopping
centrum BORY MALL s viac ako 190 obchodmi, reštauráciami, kaviarňami, kinom a ﬁtness s bazénom.
Lokalita je obklopená nádhernou prírodou Devínskej Kobyly. Cez Devínsku Kobylu vedie náučný
chodník s jedinečnou paleontologickou oblasťou Sandberg.
CENA: 600,-€/mes. + energie 150,-€/mes.
Obchodné podmienky pre záujemcu o nehnuteľnosť:
1/ Majiteľ požaduje pri podpise Zmluvy o nájme úhradu Depozitu vo výške 1 celého mesačného nájmu
+ nájomné za 1 mesiac.
2/ Úhrada pre RK Hulka REAL, s.r.o., ktorá Vám zabezpečí obhliadku nehnuteľnosti, právny servis vypracovanie nájomných zmlúv, odovzdanie nehnuteľnosti (vrátane odovzdávacieho protokolu) vo
výške celého mesačného nájmu.
© Text a fotograﬁe sú autorským dielom a majetkom realitnej kancelárie Hulka REAL

REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:
Telefón:
E-mail:

Veronika Hulanská
0904216939
hulkareal@hulkareal.sk

