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Apartament cu personalitate și 2 camere,Apartament cu personalitate și 2 camere,
mobilat în stil minimalist, zona Coresi!mobilat în stil minimalist, zona Coresi!

ID: ID: 61158AI
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 17.06.2021

Cartier: Cartier: Tractorul
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 7€ 
Rata lunara: Rata lunara: 2,22 € 380€380€

Persoana de contactPersoana de contact

Alina TituAlina Titu
Sales Manager

+40 368 410 333

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: 55.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: 1 /8

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

Ești în căutarea unei locuințe cu stil, dar și cu personalitate? Ce-ai spune să aruncăm o privire la un apartament situat
într-un cartier modern, chiar peste drum de faimosul Mall Coresi? Aici te poți bucura de un aer elegant și primitor.
Stilului minimalist a însuflețit locuința, mai ales prin culorile predominant neutre care îți induc o stare de relaxare și calm
absolut. Printre beneficii se numără dotările de ultimă generație: mașina de spălat, dar și mașina de spălat vase, plita și
cuptorul electrice, frigider, Smart TV și centrala wireless care poate fi programata direct de pe telefon. Revenind la
detalii, în dormitor patul este vedeta, tăblia grandioasă fiind elementul cheie care sporește confortul. Prin simplitatea
ei, bucătăria este plină de culoare și creează ideea de spațiu, iar în living ... aici te lăsăm pe tine să ne spui ce părere ai.
Nu mai sta pe gânduri, lasă-ți mașina în parcare și vino să te convingi de existența unui apartament care se impune
prin simplitate! Avem cheile de la apartament, putem merge oricand la vizionare!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.94.9 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Ideal pentru tineri/cupluri/familii în căutarea unei
locuințe cu stil!

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.


