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Apartament 2 camere, bloc nou, parter, 34 mpApartament 2 camere, bloc nou, parter, 34 mp
utili, Parneavautili, Parneava

ID: ID: 86451AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 10.07.2022

Cartier: Cartier: Parneava
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.324€ 
Rata lunara: Rata lunara: 263,01 € 45.000€45.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Andrei TutaAndrei Tuta
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: 34.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: Parter /3

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 1
Tip Tip compartimentare:compartimentare:
Semidecomandat
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: Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz vă propune spre vânzare un apartament cu 2 camere, mobilat si utilat la cheie, situat în Pârneava, într-un bloc
nou, parter, semidecomandat, în suprafaţa construita de 45 mp si cea utila de 34 mp.. Apartamentul este compus din
living open space cu bucătăria, dormitor şi baie. Ca amenajări dispune de uşă metalică, geamuri termopan, parchet
laminat, încălzire proprie prin centrală cu gaz, tevi de cupru şi calorifere noi. Imobilul este situat într-o zonă liniştită,
având în apropiere magazine, mijloace de transport în comun, se pretează atât pentru locuinţă, cât şi pentru
investiţie. Ne vedem la proprietate? Programeaza o vizionare!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.84.8 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Pretabil atât pentru investiție cât și pentru locuință
personală.

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.


