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Apartament luminos, decomandat, 2 camere,Apartament luminos, decomandat, 2 camere,
Zona AstraZona Astra

ID: ID: 61779AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 02.04.2021

Cartier: Cartier: Astra
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.160€ 
Rata lunara: Rata lunara: 338,99 € 58.000€58.000€

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: 50.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 2 /10

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 0
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:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Dacă îți plac amenajările interioare în stil clasic, Blitz vă propune spre vâzare un apartament cu două camere, ușor
accesibil în orice incăpere, datorită structurii sale circulare, decomandată. Proprietatea deține o structură circulară,
decomandată, ușor accesibilă (50m²) compusă din: un living generos cu acces în balcon bine izolat, o bucătărie, baie,
dormitor pe parte luminoasă, chiar și o debara spațioasă pe hol. Apartamentul dispune deja de termopane, centrala
proprie și parchet clasic. El este aproape de Orizont și este încojurat de majoritatea punctelor de interes, precum
Mega Image (7 minute), Carrefour (15 minute), Kaufland (15 minute), Farmacia Astra (10 minute), stație autobuze
pornire în tranzit (10 minute), inclusiv grădinițe și școli. O investiție excelentă, de lungă durată. Ofertă negociabilă. Nu
ezitați să mă contactați!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.74.7 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Raportul calitate preț este imbatabil. Ca și calitate,
acest apartament are toate beneficiile pe care le
poți căuta la un preț excepțional datorat zonei în
care este plasat și comfortului pe care îl aduce. Una
dintre cele mai bune oportunități.

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.


