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Penthouse în stil scandinav, jacuzzi și vederePenthouse în stil scandinav, jacuzzi și vedere
panoramică către Tâmpa!panoramică către Tâmpa!

ID: ID: 60985AI
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 18.05.2021

Cartier: Cartier: Bartolomeu
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 12€ 
Rata lunara: Rata lunara: 4,09 € 700€700€

Persoana de contactPersoana de contact

+40368410333

office@blitz.ro

Contact agentieContact agentie

Fix:Fix: +40368410333
Email:Email: office@blitz.ro
Adresa: Adresa: 
- Str. Mihail Kogalniceanu, nr.15-
19, et 1

CaracteristiciCaracteristici

Numar camere: Numar camere: 2
Suprafata Suprafata utila: utila: 60.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: 6 /6

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: Modern/lux
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie:constructie:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Cauți un loc pe care să îl numești „Acasă”? Ai analizat cu atenție fotografiile? Dacă răspunsul este da, îți oferim spre
închiriere un apartament stilat, cu suprafețe ample și o compartimentare pe măsură. Indiferent dacă alegi să savurezi
cafeaua de dimineață în timp ce stai relaxat pe canapea, fie aștepți pe unul dintre scaunele înalte din bucătărie pentru
a fi servit, privirea îți va fi în permanență încântată de priveliștea panoramică asupra muntelui Tâmpa. Înconjurat fiind
de cele două terase spațioase, în interiorul locuinței te poți bucura de un design scandinav, ușor de recunoscut
datorita paletei cromatice și a simplității. Doar câteva accente de culoare și finisajele din lemn creează o ambianță
relaxantă în care te poți destinde. Mai mult decât atât, piesele multifuncționale de mobilier conferă un spațiu aerisit și
ordonat. Vino să te convingi singur de existenta unui apartament „ca în povești” și să trăiești emoția! Disponibil din 1
aprilie.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Ideal pentru persoanele pretențioase în căutarea
unei locuințe care vine însoțită de o experiență pe
măsură.

ObservatiiObservatii
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Toate drepturile rezervate

Orar :Orar : Luni - Vineri: 8:00 - 17:30 Adresa: Adresa: 
- Str. Mihail Kogalniceanu, nr.15-19, et 1

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.


