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Apartament de 2 camere, decomandat, etajApartament de 2 camere, decomandat, etaj
intermediar, 3 locuri parcare, Făgetintermediar, 3 locuri parcare, Făget

ID: ID: 79145AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 04.11.2022

Cartier: Cartier: 13 Decembrie
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.974€ 
Rata lunara: Rata lunara: 450,04 € 77.000€77.000€

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: 39.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 3 /4

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 3
Tip Tip compartimentare: compartimentare: Decomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Vechi

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Parțial mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Beton, Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz propune spre achiziționare un apartament de 2 camere, decomandat, situat în zona Făget. În apropiere regăsim
numeroase puncte de interes: supermarketuri, Piața Dacia, școli, grădinițe, parcuri, stații de autobuz, etc.
Apartamentul este însorit pe întreaga perioadă a zilei, izolat exterior cu polistiren de 10 cm, astfel costurile de
întreținere fiind reduse. Proprietatea se află la etajul 3 al unui imobil de 4 niveluri și se compune din: hol, bucătărie
spațioasă, sufragerie cu acces către balcon (închis în termopan), dormitor primitor și grup sanitar. În preț sunt incluse
și 3 locuri de parcare și beci generos. Se vinde parțial mobilat. Dacă această proprietate v-a atras atenția, vă aștept
cu drag la vizionare!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.64.6 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Un apartament primitor, călduros, cu costuri de
întreținere reduse. Ideal pentru un cuplu!

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.


