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Oportunitate! Apartament 2 camere,Oportunitate! Apartament 2 camere,
decomandat, zona Astradecomandat, zona Astra

ID: ID: 85203AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 16.05.2022

Cartier: Cartier: Astra
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.367€ 
Rata lunara: Rata lunara: 391,59 € 67.000€67.000€

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: 49.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: Parter /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: Nemobilat
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, localizat în Astra, în apropierea galeriilor
Orizont. Zona este foarte apreciată datorită proximității față de numeroase puncte de interes, precum: Piața Astra,
Parcul Mic Hutchinson, Lidl, grădinițe, Școala Gimnazială Nr.3, stații de autobuz, bănci etc. Apartamentul se află la un
parter înălțat, într-un bloc izolat termic, dotat cu lift, are o suprafață utilă de 49 mp și este compartimentat astfel:
hol, bucătărie spațioasă, două dormitoare și grup sanitar. Se vinde cu mobilier în bucătărie, iar celelalte încăperi se
pot amenaja și organiza după bunul plac întrucât acestea sunt nemobilate. Dacă această proprietate ți-a atras
atenția, te aștept cu drag să vizionăm și să proiectăm împreună viitoarea ta locuință!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.84.8 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Un apartament cu o compartimentare excelentă,
într-o zonă de interes, cu un raport calitate preț
foarte bun. Ideal pentru investitie.

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.


