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Apartament de LUX, 2 camere și spațiu pentruApartament de LUX, 2 camere și spațiu pentru
birou în zonă Centrală!birou în zonă Centrală!

ID: ID: 63364AI
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 22.06.2021

Cartier: Cartier: Centrul Civic
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 5€ 
Rata lunara: Rata lunara: 2,51 € 430€430€

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: 3
Suprafata Suprafata utila: utila: 80.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: 2 /4

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

Stilul și eleganța au prins contur în acest apartament de 3 camere situat într-o zonă centrală, foarte aproape de
Colegiul Național Ioan Meșotă! Structura proprietății este decomandată și gândită astfel: dormitorul, bucătăria open
space împreună cu livingul, o cameră destinată biroului - ideal pentru cei care lucrează de acasă, o baie cu duș și un
spațiu de depozitare generos (debara). Pe lângă combinațiile cromatice care conferă un aer modern și sofisticat,
apartamentul vine la pachet cu electrocasnice de ultimă generația, printre care: frigiderul, plita, cuptorul, hota și
mașina de spălat. Lasă-ți mașina în parcare și vino să te convingi de existența unei locuințe de poveste!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Locul în care îți petreci cea mai mare parte a
timpului influențează direct starea ta de spirit, de
aceea noi îți propunem o experiență plină de culoare
și emoție!

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.


