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Oportunitate investiție! Apartament de 2Oportunitate investiție! Apartament de 2
camere la casă, renovat complet, Centrul Istoriccamere la casă, renovat complet, Centrul Istoric

ID: ID: 81217AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 30.03.2022

Cartier: Cartier: Centrul Istoric
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 2.132€ 
Rata lunara: Rata lunara: 461,15 € 78.900€78.900€

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: 37.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: Parter /1

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 0
Tip Tip compartimentare:compartimentare:
Semidecomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Vechi

Tip imobil: Tip imobil: Casă - vilă
Dotari: Dotari: Mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie: constructie: Beton, Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz propune spre achiziționare un apartament de 2 camere, renovat lux- în 2021, localizat în Centrul Istoric.
Apartamentul reprezintă o oportunitate de investiție, fiind momentan închiriat în regim hotelier, cu note maxime pe
platformele de închiriere, generând astfel venituri considerabile. Este amplasat la 500 m de stația de autobuz către
Poiana Brașov. Imobilul se află la parterul unei case, într-o zonă centrală, iar compartimentarea se prezintă astfel: hol,
living cu bucătărie open space, baie și dormitor cochet + boxă în curte. Există cotă parte din curte și pod. Se vinde
mobilat și utilat, conform fotografiilor de prezentare. Dacă această proprietate v-a stârnit interesul, vă aștept cu
drag la vizionare!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.74.7 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Apartamentul reprezintă o oportunitate de
investiție datorită zonei în care este poziționat!

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.


