Veľkorysý 6i rodinný dom, 260 m2, krb, záhrada s bazénom, Stupava
Stupava - Osikova

PRENÁJOM

1 950 €/mes.
+ energie 280€

Stav

Vybavenosť

Novostavba: úplne prerobený

Kúpeľňa: 2x, vaňa a sprchovací kút

Zariadenosť: zariadený

Terasa: 50.00 m²

Materiál: tehla

Klimatizácia: áno

Veľkosť

Krb: áno

Počet izieb: 6
Úžitková plocha: 260 m²
Celková plocha: 730 m²
Pozemok: 730 m²

ID ponuky: 446391
+421 903 526 220
office@expat.sk

Internet: wifi
Kúrenie: vlastné - plyn
Plyn: áno
Bazén: exteriérový
pridaj si kontakt

Zastavaná plocha: 260 m²
Poschodie
Počet poschodí: 2
Parkovanie
vlastné vyhradené
Garáž: áno - 1 auto

www.expat.sk

Popis
Veľkorysý 6i rodinný dom, 260 m2,s krbom, záhradou a bazénom, Stupava;
Dispozícia:
celková úžitková plocha 260 m2 - spodné podlažie 135 m2 a horné podlažie 125 m2; situovaný na dvoch podlažiach;
Spodné podlažie: garáž; vstupná hala s botníkom a komandor skriňami s posuvnými dverami; chodba; kompletne
vybavená kuchyňa s barovým pultom, špajza s policovým systémom a veľkou mrazničkou; jedáleň a obývacia izba s
presvetlenou galériou a koženou sedačkou, krbom na drevo a SAT HD TV 55" a audio Onkyo - s 2 zónami - vnútri a na
terasu; hosťovská izba; kúpeľňa so sprchovým kútom 120x80, s WC a s práčkou a sušičkou Miele; odkladacia miestnosť
pod schodami; záhradná miestnosť.
Horné podlažie: 3 x spálňa a 1 x pracovňa; rodičovská spálňa s vlastným šatníkom s vybavením komandor; detské
spálne - spoločný šatník (komandor); galéria nad obývacou izbou, kúpeľňa so sprchovým kútom 90x90, vaňou 2m a
kvalitnou infra saunou (s nemeckými žiaričmi) a samostatné WC s umývadlom.
Záhrada: prekrytá ozvučená a zariadená terasa 3,5 x 7m; pevný vonkajší gril; prekrytý vonkajší bazén 7 x 3,5m s
kompletnou technikou - filtrácia, protiprúd, masážne trysky,...) a záhradnou sprchou, vyvýšený záhon, komposter,
udržiavaná záhrada s automatickým riadením závlahy, 2 parkovacie miesta na pozemku pred garážou, oplotenie.
Vybavenie:
Dom sa prenajíma zariadený, klimatizácia, 3x francúzsky balkón, prekrytý exteriérový bazén, kvalitná infra sauna, krb
na drevo, káblový a wi-fi Internet, zónový alarm, kamerový systém, elektronický vrátnik, zatienenie okien - nad galériou
elektrické, úsporné vykurovanie a teplá voda: plyn + solár - Buderus s ekvitermickou reguláciou, spodné podlažie
podlahové kúrenie, horné radiátory, zberná nádrž na dažďovú vodu.
Popis lokality:
Dom je situovaný v tichej lokalite, výborné napojenie na diaľnicu; Stupava poskytuje kompletnú občiansku vybavenosť obchody, reštaurácie, služby.
Cena a doplňujúce info:
Cena nezahŕňa energie (280 € vrátane Internetu).
K dispozícii od jún / júl 2021.
Tešíme sa na Vás pri obhliadke !
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Link na ponuku
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