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Kompletne zrekonštruovaný a zariadený 3-izbový byt s parkovaním. Cajlanská ul.

Cena:

450 €/mesiac

Kraj:

Bratislavský kraj

Okres:

Pezinok

Obec:

Pezinok

Ulica:

Cajlanská

Kategória:
Stav objektu:

3 izbový byt
Kompletná rekonštrukcia

Počet izieb:

3

Úžitková plocha:

0 m2

Plocha pozemku:

0 m2

Popis nehnuteľnosti:
Ponúkame Vám zrekonštruovaný 3-izbový byt v dobrej lokalite na Cajlanskej ulici v Pezinku. Byt je ideálny pre náročného
jednotlivca alebo pre dvojicu, ktorá hľadá bývanie v prostredí rodinných domov. Byt je ihneď voľný.
LOKALITA:

Cajlanská ulica sa nachádza na Cajle, 2,5km od centra Pezinka. Je dostupná MHD. V blízkosti sú obchody a kompletná občianska
vybavenosť na sídlisku Sever.
PARKOVANIE:

Byt sa nachádza v trojpodlažnom bytovom dome, kde na každom podlaží je jeden samostatný byt. Dom je oplotený, parkovanie je
možné v uzatvorenom dvore.
BYT:

Byt sa nachádza na 2.poschodí / 2.p. Výmera bytu je 70 m2. Byt je dobre dispozične riešený, má priestrannú kuchyňu prepojenú s
obývačkou a dve samostatné spálne. Kúpeľňa má vaňu, sprchový kút a WC, je v nej aj práčka. V obývačke je klimatizácia, byt je
podkrovný.

VYBAVENIE BYTU:

Byt prešiel celkovou rekonštrukciou. Má novú kuchynskú linku so všetkými spotrebičmi. Nábytok: skriňa na chodbe, v obývačke

sedačka 3+1+1 s konferenčným stolíkom, nábytková zostava. V každej izbe posteľ, nočný stolík, komoda, skrinka. Vstupné dvere sú

protipožiarne, okná sú drevené strešné Velux, podlahy sú laminátové, v kuchyni, vstupnej chodbe, kúpeľni je dlažba. Bonusom bytu je
samostatná sauna a samostatné kúrenie. Do bytu je privedený aj káblový internet a TV.
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CENA:

450,- EUR/mesiac nájom + DPH + 20,- EUR/mes. zálohová platba za el. energiu
V cene je internet a KTV.

K dispozícií máme v tomto dome voľný aj veľký jednoizbový byt na zvýšenom prízemí, kompletne zariadený.
Využite služby spoľahlivej realitnej kancelárie, ktorá je na trhu už viac ako 16 rokov!

Ponúkame aj ďalšie služby súvisiace s nehnuteľnosťami: inžiniering, homestaging, interiérové poradenstvo, služby architekta, služby
znalca, hypotekárneho poradcu a právnika. Využite komplexné služby v oblasti realít!

Bližšie informácie nájdete aj na našej web stránke. www.kluc.sk, kluc@kluc.sk , RK KĽúč,
tel.: 0907 507 507
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