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Casa 7 camere, teren 1100 mp, ParneavaCasa 7 camere, teren 1100 mp, Parneava

ID: ID: 88883CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 18.04.2023

Cartier: Cartier: Parneava
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.125€ 
Rata lunara: Rata lunara: 1.052,04 € 180.000€180.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Maria MatisanMaria Matisan
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: 7
Suprafata Suprafata teren: teren: 1100.00 mp
Front stradal: Front stradal: 17 m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 1
Nr bai: Nr bai: 2

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 1
Niveluri:Niveluri:
Nr.garaje: Nr.garaje: 0
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 2
Vechime casa: Vechime casa: Nouă

Destinatie: Destinatie: De locuit
Dotari: Dotari: Mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Renovabil
Material Material constructie: constructie: Beton,
Cărămidă, BCA
Tip acoperis: Tip acoperis: Țiglă
Modalitate Modalitate vanzare: vanzare: Credit bancar,
Cash
Disponibilitate: Disponibilitate: Azi
Alte Alte criterii:criterii:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz vă oferă posibilitatea de achiziție a unei case construcție P+M, din cărămidă și boltari, cu 160 mp utili, front
stradal de 17 ml și teren 1100 mp, situata in Parneava. La parter casa este compusa din: hol, living cu loc de luat masa,
bucătărie, cămara de alimente cu coborare in pivnita betonata, baie cu cabina de dus, o camera (birou), casa scării cu
spatiu de depozitare. Mansarda: hol, mic living folosit ca și spațiu de relaxare, debara, 3 camere, baie cu cada, balcon
(cu acces din living și o cameră). Casa dispune de toate utilitățile: curent trifazic, apa, gaz, canalizare. Încălzirea se
face cu centrala termica pe gaz prin calorifere, este aer condiționat, parchetul și ușile sunt din lemn Douglas, este
acces auto pentru cel puțin două mașini, iar în curte mai sunt anexe. Gradina este una generoasa plina de diferiți pomi
fructiferi. Vecini buni, dintotdeauna. Datorita locației, structurii rezistente a clădirii și terenului generos va asigur că o
vizionare merita! De ce nu și achiziționarea acesteia!!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.84.8 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Proprietate de nerefuzat! Locație excelentă!
Potrivita pentru o familie!

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.


