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Apartament de 3 camere, decomandat, 80 mp,Apartament de 3 camere, decomandat, 80 mp,
zona Carpațilorzona Carpaților

ID: ID: 68308AI
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 26.07.2021

Cartier: Cartier: Astra
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 5€ 
Rata lunara: Rata lunara: 2,34 € 400€400€

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: 3
Suprafata Suprafata utila: utila: 80.00 mp
Numar bai: Numar bai: 2
Nr balcoane: Nr balcoane: 2
Etaj: Etaj: 3 /8

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

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

Ești în căutarea unui apartament spațios cu acces facil către arterele principale ale orașului dar și cu multe facilități
în apropiere? Atunci merită să vizionezi acest apartament de 3 camere situat la limita dintre cartierul Răcădau și
cartierul Astra, într-o zonă cu multe facilități. La mai puțin de 10 minute de mers pe jos se află un magazin Penny, un
magazin Lidl și Centrul Comercial Magnolia cu spații de joacă pentru copii, restaurante, librarie, farmacie, curătătorie
chimică si altele. Parcul Trandafirilor este la o distanță de 7 minute, cea mai apropiată stație de autobuz este la 3-4
minute, iar la maxim 5-6 minute de mers cu mașina se află Școala nr. 25, Școala nr.1, Școala nr.4, Grădinița Martinică
dar și Oficiul Poștal nr. 6, o sală de fitness și un centru SPA. Centrul istoric al Brașovului se află la aproximativ 2,5 km.
Se află la etajul 3/8 într-un bloc ce a fost construit în anul 1991. Structura și suprafața apartamentului permit cu
ușurință personalizarea spațiului astfel încât să fie util și eficient. Apartamentul are o suprafată utilă de 80 de mp,
este decomandat și este compus din living, 2 dormitoare, 2 băi, 2 balcoane, bucătărie și un hol mare ce permite
amenajarea unor spații de depozitare. Proprietatea se vinde mobilată și utilată, așa cum se vede în fotografii.
Apartamentul este potrivit atât pentru cupluri cât și pentru familii cu copii.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.54.5 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Un apartament spațios, situat într-o zonă bună cu
multe facilități în apropiere. Ideal pentru familii cu
copii, dar și pentru cupluri.

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.


