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Apartament de 3 camere, 120 mp utili,Apartament de 3 camere, 120 mp utili,
Ultracentral!Ultracentral!

ID: ID: 67496AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 24.04.2023

Cartier: Cartier: Ultracentral
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 700€ 
Rata lunara: Rata lunara: 490,95 € 84.000€84.000€

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: 3
Suprafata Suprafata utila: utila: 120.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: 2 /3

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: Modern/lux
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Beton, Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Vă propun spre vânzare un apartament aparte, situat în zona ultracentrală, la 1 minut fata de Teatru. Apartamentul
este situat la etajul 2/3, are o suprafață utila de 120 mp si este compus din 3 camere decomandate, living cu
bucătărie, baie cu geam, debara pentru depozitare. De asemenea, dispune de garaj în curte, spațiu în pod, boxa
pentru depozitare. Se vinde cu electrocasnice noi-moderne, mobilat complet cu detalii deosebite: mobila din dormitor
este din postforming lucios, pal melaminat; mobila din bucătărie - postforming scorțișoară, masă din granit. Ușile și
mobila din hol sunt din brad cu un model autentic. Toate geamurile sunt tip termopan cu pervaz din granit. Încălzirea se
face prin centrală proprie pe curent cu posibilitatea de a se face trecerea pe gaz - există țeavă de gaz la 5 m. Zona
este avantajoasă cu toate facilitățile în apropiere: școli, magazine, terase, farmacii, bănci, transport public în comun,
parc, etc.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Apartament stilat cu detalii care fac diferența,
spațios și luminos, perfect pentru o familie.

ObservatiiObservatii
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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.


