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Apartament 2 camere, oportunitate investiție,Apartament 2 camere, oportunitate investiție,
zona Podgoriazona Podgoria

ID: ID: 74759AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 21.01.2022

Cartier: Cartier: Podgoria
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 
Rata lunara: Rata lunara: 275,29 € 47.100€47.100€

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: 0.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 4 /4

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

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Parțial mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Renovabil
Material Material constructie: constructie: Beton
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz vă oferă spre vânzare un apartament cu 2 camere, construit în anul 1990, localizat în Podgoria. Apartamentul
este situat la etajul 4 din 4, are o suprafață de 63 mp construiți, din care utili 51 mp , într-o zonă ferită de zgomot si
aglomerație. Este dotat cu centrală termică marca Immergas, geamuri termopan, rolete, aer condiționat, ușă
metalică la intrare. Apartamentul se vinde parțial mobilat. Zona este una foarte apreciată, având în proximitate:
mijloace de transport în comun, parc, magazine alimentare, școli, licee și grădinițe.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 3.63.6 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Este o locație bună, cu acces facil către toate
zonele orașului, foarte aproape de zona
ultracentrală. Recomandat unui cuplu la început de
drum care dorește să-și întemeieze o familie sau ca
și investiție pentru viitori chiriași .

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.


