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Studio nemobilat, 44 mp, boxă și parcare, zonaStudio nemobilat, 44 mp, boxă și parcare, zona
Coresi!Coresi!

ID: ID: 63946AI
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 17.05.2021

Cartier: Cartier: Tractorul
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 7€ 
Rata lunara: Rata lunara: 1,75 € 300€300€

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: 44.00 mp
Numar bai: Numar bai: 2
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 2 /6

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: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie:constructie:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz te invită la o provocare! Oferim spre închiriere un studio nemobilat și suntem curioși într-o privință: tu cum te-ai
gândi să aduci la viață o locuință compusă din două camere? Dacă știi deja cum ai vrea să arate locul pe care să îl
numești ”Acasă”, îți punem la dispoziție o proprietate compusă din hol de acces, bucătărie open space cu livingul,
dormitor și baie. Printre beneficii se numără boxa de depozitare, dar și un loc de parcare incluse în preț. Dacă ți-am
trezit interesul, te aștept la o vizionare. Nu ezita să ne contactezi pentru detalii suplimentare.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.94.9 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Ideal pentru cei care vor să confere personalitate și
culoare locuinței lor!

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.


