REZERVÁCIA 7i rodinný dom, 660m2 so záhradou a bazénom, Koliba
Bratislava III - Nové Mesto

4 400 €/mes.
+ energie 600 €

Stav

Vybavenosť

Stav: úplne prerobený

Balkón: áno - 2

Novostavba: úplne prerobený

Predzáhradka: áno

Zariadenosť: nezariadený

Klimatizácia: áno

Terén: rovina

Krb: áno

Prístupová cesta: asfaltová cesta

Internet: optika

Materiál: tehla

Kúrenie: vlastné - plyn

Veľkosť

Likvidácia odpadu: áno -

Počet izieb: 7
Úžitková plocha: 660 m²
Pozemok: 1000 m²
Poschodie

+421 903 526 220
office@expat.sk

separovaný
Plyn: áno
Kanalizácia: áno
Bazén: interiérový
Bezbariérový prístup: áno

Počet poschodí: 2
Parkovanie
vlastné vyhradené
Garáž: áno - 5 áut

ID ponuky: 444913

www.expat.sk

pridaj si kontakt

PRENÁJOM

Popis
Ponúkame na prenájom priestranný rodinný dom so záhradou a interiérovým bazénom na Kolibe.
Dispozícia:
Prízemie: (podlahová plocha 136 m2) sa nachádza veľká garáž pre 5 áut, skladové priestory, toaleta,
Prvé poschodie: (podlahová plocha 276 m2) sa nachádza vstupná hala, kompletne vybavená kuchyňa, jedáleň, obývacia
izba s krbom, samostatná spálňa, kúpeľňa, šatník, vstup na terasu (107 m2) a do záhrady (600 m2), interiérový bazén
(solárne panely na ohrev vody), komora, kotolňa,
Druhé poschodie: (podlahová plocha 141 m2) sa nachádzajú 4 spálne, 2 kúpeľne, vstup na terasy s výmerou 72 m2.
Vybavenie:
Dom sa prenajíma nezariadený, centrálny vysávač, zabezpečovací systém (alarm) prepojený na pult ochrany,
exteriérové elektricky ovládané žalúzie, sieťky na oknách, optický internet, SAT-TV, klimatizácia na 2. poschodí,
zabudované spotrebiče v kuchynskej linke: chladnička s mrazničkou, elektrická varná doska/rúra, umývačka riadu,
mikrovlnka, kávovar, práčka a sušička Bosch, zavlažovací systém na záhrade.
Popis lokality:
Dom sa nachádza v tichej lokalite s dostatkom súkromia a krásnym výhľadom na mesto.
Cena a doplňujúce info:
Cena 4400€ + energie 600€. Dom je vhodný pre rodiny s deťmi. Dom nie je na predaj.
Tešíme sa na Vás pri obhliadke!

@vnútorný bazén @garáž pre 5 áut

www.expat.sk

3D prehliadka

Link na ponuku
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