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Apartament 2 camere, 70 mp, zona Micalaca !Apartament 2 camere, 70 mp, zona Micalaca !

ID: ID: 75241AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 17.05.2023

Cartier: Cartier: Micalaca
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 879€ 
Rata lunara: Rata lunara: 359,45 € 61.500€61.500€

Persoana de contactPersoana de contact

Stela MotocStela Motoc
Broker II Partner

+40 357 437 777

office@blitz.ro

Contact agentieContact agentie

Fix:Fix: +40357437777
Email:Email: office@blitz.ro
Adresa: Adresa: 
- Bulevardul Revolutiei nr 76, ap.
17a, Arad

CaracteristiciCaracteristici

Numar camere: Numar camere: 2
Suprafata Suprafata utila: utila: 70.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: 4 /4

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 0
Tip Tip compartimentare: compartimentare: Decomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Nou

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Beton, Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz oferă spre vânzare un apartament spațios cu 2 camere, bucătărie, baie, și un hol mare care face legătura cu
toate încăperile. Dotările apartamentului includ centrală termică pe gaz, geamuri termopan de înaltă calitate, parchet,
gresie și faianță, obiecte sanitare într-o stare foarte bună, cât și mobilă foarte bine întreținută. Apartamentul este
situat la etajul 4 într-un bloc de 4 etaje construit în anul 2008. Zona dispune de stație de autobuz foarte aproape de
locație, săli de sport, stație de tramvai, hypermarket-uri la 3 minute cu mașina, supermarket și zonă împânzită de
bănci, brutării, patiserii la 7 minute cu mașina sau 20 de minute pe jos.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.44.4 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Este un apartament foarte bun, confortabil și
primitor într-o zonă bună din Arad. Va putea fi locuit
cu ușurință de o familie cu un copil.

ObservatiiObservatii

© BLITZ. Agentie Imobiliara Arad. © BLITZ. Agentie Imobiliara Arad. 

Toate drepturile rezervate

Orar :Orar : Luni - Vineri: 09:00 - 17:30 Adresa: Adresa: 
- Bulevardul Revolutiei nr 76, ap. 17a, Arad

Responsabilitatea pentru corectitudinea si integralitatea informatiilor continute in ofertele agentiei apartine in exclusivitate proprietarilor
sau semnatarilor contractelor de intermediere, in calitate de furnizori ai datelor respective, SC Blitz Network SA neasumandu-si nici o
raspundere in acest sens, inclusiv cu privire la verificarea veridicitatii acestor informatii.


