ATOMIA realitná kancelária

Na prenájom 3-izbový byt v dome
Pri starej nemocnici
3 izbový

90 m2

690,- €

Kód

PRT15774

Druh ponuky

Prenájom, Byty, 3 izbový

Lokalita

Košický kraj, Košice IV, Juh

Výmera

90 m2

Počet izieb

3

Poschodie

2/2

Bývajte v kľudnej lokalite v kompletne zariadenom byte s parkovacím miestom!
Ponúkame na prenájom 3-izbový byt o výmere 90m2 na ulici Topoľova v časti Košice - Juh. Byt sa nachádza na 2. poschodí a je
dispozične rozdelený na 2 neprechodné izby, kuchyňu, veľký priestor ako obývačka s jedálňou. Byt je kompletne zariadený
nábytkom a spotrebičmi - manželská posteľ, 2x osobitné postele, skrine, gaučová súprava, jedálenský stôl a stoličky,
chladnička, mikrovlnná rúra, umývačka riadu, práčka a i. K bytu prislúcha parkovacie miesto vo dvore a samostatný sklad.
Možnosť využitia grilovania a posedenia na záhrade. V blízkosti sa nachádza kompletná občianská vybavenosť (stará
nemocnica, potraviny, zastávky MHD). V byte je zakázané fajčiť, zvieratá v byte nie sú povolené. Minimálna doba prenájmu je 1
rok, požadovaný 1,5 mesačný depozit. Voľný od 01.11.2021.
Cena za prenájom tejto nehnuteľnosti je 690€/mesačne + 100€/mesačne zálohy za energie. Spoľahnite sa na realitnú
kanceláriu ATOMIA. V prípade záujmu a pre ďalšie informácie ma neváhajte kontaktovať na tel. č. 0903 904 901.
FOR RENT FULLY FURNISHED APARTMENT
We oﬀer for rent fully furnished apartment with terrace and parking place near the city center in Košice, Slovakia. The
apartment is on the 2nd ﬂoor with area of 90m2. The apartment layout features 2 bedrooms, large living room,
kitchen, bathroom with bath and toilet. Available from 01.11.2021.
Price: 690€/monthly + 100€/monthly bills. In case of interest please call +421 903 904 901.
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Realitný maklér

Ing. Tomáš Petrunčík, RSc.
+421 903 904 901
tpetruncik@atomia.sk

Ďalšie info
Stav objektu

rekonštrukcia

Murované jadro

áno

Vlastníctvo

Osobné vlastníctvo

Okná

plastové

Balkón/Loggia

balkón

Ostatné

Výťah

nie

Pivnica, Bezpečnostné dvere,
Klimatizácia, Internet, Kuchynka

Konštrukcia bytu

tehla

Zariadenie

áno

Terasa

áno

Druh parkovania

vo dvore
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