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Apartament 2 camere, decomandat, aerApartament 2 camere, decomandat, aer
condiționat, parcare, Craitercondiționat, parcare, Craiter

ID: ID: 70626AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 01.10.2021

Cartier: Cartier: Craiter
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.367€ 
Rata lunara: Rata lunara: 367,63 € 62.900€62.900€

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: 46.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: 4 /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: Mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Beton, Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz vă oferă spre vânzare apartament de 2 camere, cu o suprafață utilă de 46 mp, situat în zona Craiter. În imediata
apropiere a imobilului se află un parc cu loc de joacă pentru copii, magazine, supermarketuri (Lidl la 7 min ), școli (Școala
11 la 2 min), iar stația de autobuz se află la 3 minute de mers pe jos. Având o structură decomandată, proprietatea se
prezintă astfel: living, dormitor, bucătărie, logie, baie, hol. Dispune de centrală termică proprie, aer condiționat și
geamuri termopan. Se vinde mobilat și utilat cu loc de parcare și boxă la subsol incluse în preț. Disponibilitate imediată!
Vă aștept cu drag la vizionare!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.54.5 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Ideal pentru un cuplu sau pentru investiție! Raport
calitate-preț bun.

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.


