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Apartament de 3 camere, decomandat, 56 mp,Apartament de 3 camere, decomandat, 56 mp,
zona Astrazona Astra

ID: ID: 68771AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 03.12.2021

Cartier: Cartier: Astra
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.371€ 
Rata lunara: Rata lunara: 448,87 € 76.800€76.800€

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: 3
Suprafata Suprafata utila: utila: 56.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 3 /4

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: Mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie:constructie:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Ești în căutarea unui apartament mobilat și utilat, cu disponibilitate imediată și investiții minime? Atunci merită să
programezi o vizionare la această proprietate. Apartamentul este situat în cartierul Astra într-o zonă cu multe
facilități. La mai puțin de 10 minute de mers pe jos vei avea acces la trei stații de autobuz, stație taxi, trei
supermarketuri, trei farmacii, mai multe bănci cu ATM-uri, o școală, două grădinițe, Piața Agroalimentară Astra, două
clinici private și multe altele. Accesul pe bulevardele mari se face cu ușurință. Apartamentul propus se află la etajul 3
din 4 într-un imobil izolat termic. Structura este decomandată, suprafața utilă este de 56 mp și este compus din
vestibul, living și bucătărie cu balcon comun închis, baie și două dormitoare. Proprietatea se vinde mobilată și utilată,
este disponibilă imediat și nu necesită investiții mari. Apartamentul este însorit pe tot parcursul zilei. Dispune de o boxă
generoasă la subsol (20 mp). Ideal pentru cupluri și familii cu copii. Potrivit pentru cei ce își doresc să aibă la îndemână
majoritatea facilitățiilor necesare vieții de zi cu zi.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.54.5 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Potrivit pentru cei ce nu își doresc să facă investiții
mari înainte de mutare.

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.


