REZERVOVANÉ - Na prenájom krásny 1,5 izb. Hutnícka, Košice

480 €/mesiac
Kraj:
Okres:

Košický kraj
Košice I

Obec:

Košice-Staré Mesto

Ulica:

Hutnícka

Druh:

Byty

Typ bytu:
Typ:
Úžitková plocha:

2-izbový byt
Prenájom
50 m

2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:

aktívne

Celková plocha:

50 m

2

Vlastníctvo:

osobné

Úžitková plocha:

50 m

2

Stav:

po rekonštrukcii

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
Ak hľadáte krásny priestranný 1,5 - izbový byt po kvalitnej a vkusnej kompletnej rekonštrukcii, tak
tento prenájom na ulici Hutnícka je ako stvorený pre Vás. Vďaka svojej atraktívnej lokalite v tesnej
blízkosti centra mesta Vám ponúka kvalitné bývanie so skvelou občianskou vybavenosťou.
Nachádza sa na prízemí a dispozíciu bytu tvorí obývacia miestnosť spojená s kuchyňou, samostatná
izba, kúpeľňa so sprchovým kútom, samostatné WC a priestranná vstupná chodba. Prenajíma sa
štýlovo zariadený nábytkom a elektrospotrebičmi (v kuchyni chladnička, el. varná doska, mikrovlnná
rúra, varná konvica, automatická práčka). Posteľ si môžte zabezpečiť podľa Vášho vkusu. Byt je
vhodný pre 1 osobu ( max. 2 ) bez domácich zvierat, niekoho, kto ocení tiché prostredie a zároveň
bude zaobchádzať s vybavením a samotným bytom zodpovedne.
Byt sa nachádza vo veľmi pokojnej lokalite, v okolí je kompletná občianska vybavenosť a oceníte
skvelú dopravnú dostupnosť. Len 5 min. pešo nájdete zástavky električky ( 2, 4, 6, 9, R3 ) / autobusy:
(17, 19, 22, 36 ) Parkovanie je bezproblémové pri bytovom dome. Nachádzate sa v tesnej blízkosti
historického centra mesta, pričom v okolí je Železničná nemocnica s poliklinikou, Jumbo centrum,

Hotel Yasmín, Daňový úrad, Kultúrne centrum Tabačka a množstvo malých obchodíkov, reštaurácií a
kaviarničiek.
Výška nájmu je 480 EUR/mesačne vrátane energií a internetu a TV od UPC. Požaduje sa 1 mesačný
depozit. Byt je voľný ihneď.
Ak Vás táto ponuka zaujala, napište mi cez kontaktný formulár, alebo na email
sarosiova.dana@diamondreality.sk , budem rada ak pridáte niečo stručné o sebe + Vaše tel. čislo,
budem Vás kontaktovať spätne. Prípadne ma kontaktujte na na tel. 0914706006. Rada Vám
poskytnem viac informácií.

REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:
Telefón:
E-mail:

Mgr. Dana Šárošiová
0914 706 006
sarosiova.dana@diamondreality.s
k

