
PRENÁJOM
 2 izbový byt
tichý a slnečný byt

blízko Medickej záhrady 

Francisciho ulica, 

Staré mesto 

Bratislava



Špecifiká nehnuteľnosti
Francisciho ulica blízko Medickej záhrady a
Staromestského trhu

Tichá časť Starého mesta Bratislavy 
Mestská časť Staré mesto
ul. Francisciho

Parkovanie rezidenčné a na BPS parkovacie karty
Parkovací dom s možnosťou prenájmu parkovacieho miesta 
17:00-8:00 parkovanie na BPS miestach zdarma
Zastávka trolejbusov a električiek v pešej dostupnosti 

3 byty na spoločnej pavlači orientovanej do tichého vnútorného
dvora plného zelene
3.poschodie / 4
66 m2 rozloha bytu 
možnosť využitia pivnice

Medická záhrada, Kamenné námestie
Staromestký trh a farmársky trh
Tichý vnútorný dvor pre obyvateľov bytového domu
Kompletná občianska vybavenosť



Slnečný byt s charakterom
Tento klasický bratislavský tehlový byt sa nachádza na 3. poschodí
zrekonštruovaného tehlového obytného domu.  Je ideálny pre mladého
človeka alebo mladý pár, ktorý preferuje vysoké stropy a priestranné izby
a chce bývať neďaleko centra v časti mesta s perfektnou sociálnou
vybavenosťou.



Kuchyňa s nádychom stredomoria
V tejto kuchyni pripravovať pizzu, pastu či morské plody, to musí byť
zážitok. V kuchyni je k dispozícii chladnička s mrazničkou, plynová varná
doska, elektrická rúra, množstvo úložného priestoru a komplet vybavenie
kuchynským náradím a vecami potrebnými na stolovanie. 



Obývačka spojená 
s jedálňou a kuchyňou
Byt je zrekonštruovaný s použitím prírodných materiálov
ako drevo, tehla, gresová dlažba, drevené okná, dvere a je
kompletne zariadený dreveným nábytkom. Obývačka je
vybavená koženou sedaciou súpravou, konferenčným
stolíkom, svietidlami, na mieru vyrobenou knižnicou
kombinovanou s úložnými šuflíkmi a je k dispozícii  televízor
so samostatným satelitom.



Spálňa
Jednoduchá elegancia

Spálňa je zariadená s vkusom
a prakticky. 
Vďaka elegantnému
masívnemu nábytku, ktorý
dopľňajú biele závesy a
lôžkoviny, pôsobí čisto a
elegantne.  
Je zariadená manželskou
posteľou, nočnými stolíkmi s
lampami, komodou so
zrkadlom, čo ocenia najmä
dámy.
V spálni je vybudovaný veľký
walk-in šatník. 



Samostatný šatník
Veľký walk-in šatník ponúka veľkorysý priestor na uloženie oblečenia formou policového
systému aj troch závesných systémov. Koše sú určené na ukladanie menšieho prádla či doplnkov.



Kúpelňa s WC
V priestorovo veľkorysej kúpeľni, ktorá je spojená s WC, sa nachádza rohová vaňa. 
Radiátor poslúži na sušenie prádla a vešanie uterákov. 



Pavlač otočená do vnútrobloku je
užívateľovi bytu plne k dispozícii.
Slúži 3 bytom, pričom ponúkaná
nehnuteľnosť má dvere v strede a
posledný sused ju takmer vôbec
nevyužíva.
Pred dverami je k dispozícii lavička,
je možné odložiť si tam kočík,
bycikel, či kolobežku.

Bez balkóna 
ale s pavlačou



zateplený tehlový bytový dom bez výťahu     
vnútroblok s príjemnou záhradou na oddych      4
poschodia      prístup na čip      bezpečie a kľud

Bytový dom 
a jeho okolie



Francisciho, prenájom

Pôdorys



Cena prenájmu: 640€/mes. + 60€ (1 človek) - 90€ (2 ľudia) energie. 

Byt sa prenajíma kompletne zariadený, je možnosť dohody zmien v zariadení.

Byt je voľný od 15.10.2020.

Domáce zvieratá nie sú dovolené.

Pri podpise nájomnej zmluvy je potrebné uhradiť aj blokovací depozit vo výške 1 mesačného prenájmu. 

PROVÍZIA REALITNEJ KANCELÁRII  zo strany nájomcu je 320€.

Podmienky nájmu



EMAIL

maria@lemonpie.sk
jana@lemonpie.sk

MOBIL

Mária 0905 838 910
Jana    0911 701 500

INSTAGRAM A FACEBOOK

https://www.instagram.com/lemonpiereality/
https://www.facebook.com/lemonpiereality/

SME  NA  TO  DVE


