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Apartament cu 2 camere, mobilat și utilat, PetApartament cu 2 camere, mobilat și utilat, Pet
Friendly și parcare, zona Răcădău!Friendly și parcare, zona Răcădău!

ID: ID: 61157AI
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 06.04.2021

Cartier: Cartier: Racadau
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 5€ 
Rata lunara: Rata lunara: 2,16 € 370€370€

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: 68.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: 3 /5

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 1
Tip Tip compartimentare: compartimentare: Decomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Nou

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie:constructie:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz îți propune spre închiriere un apartament primitor și călduros unde te poți relaxa din plin după o zi încărcată.
Imobilul este amplasat în cel mai liniștit și bine amplasat cartier al Brașovului, cartierul Răcădău. Compartimentarea și
structura decomandată conferă ideea de spațiu, iar paleta de culori care balansează între nuanțele temperate și cele
neutre se completează perfect cu mobilierul. Printre dotări se numără: plită și cuptor incorporabile, frigider, centrală
proprie, hotă, televizor și mașină de spălat. Mai mult decât atât, pe lângă avantajul de a locui într-un imobil nou, care
se află la prima închiriere și dispune și de loc de parcare, acest apartament este chiar și Pet Friendly. Crezi că ai găsit
ceea ce căutai? Te aștept la vizionare pentru a te convinge!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.94.9 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Ideal pentru tineri, cupluri, familii care sunt în
căutarea unei locuințe primitoare atât pentru ei cât
și pentru prietenii lor de companie.

ObservatiiObservatii

© BLITZ. Agentie Imobiliara Brașov. © BLITZ. Agentie Imobiliara Brașov. 

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.


