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Investiție! Apartament la casă de 3 camere,Investiție! Apartament la casă de 3 camere,
Ultracentral, la 2 minute de Piața SfatuluiUltracentral, la 2 minute de Piața Sfatului

ID: ID: 77475AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 01.06.2022

Cartier: Cartier: Central
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.667€ 
Rata lunara: Rata lunara: 876,70 € 150.000€150.000€

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: 3
Suprafata Suprafata utila: utila: 90.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 1 /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: Parțial mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Renovabil
Material Material constructie: constructie: Beton, Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz propune spre achiziționare un apartament la casă de 3 camere, semidecomandat, situat ultracentral, la doar 1-2
minute de mers pe jos de Piața Sfatului. În imediata apropiere regăsim principale atracții turistice din Brașov: Biserica
Neagră, Biserica Sfânta Adormire a Maicii Domnului, Casa Mureșenilor, numeroase terase și magazine pe str.
Republicii, Sala Reduta, muzee, Strada Sforii, etc. Astfel, imobilul este pretabil atât pentru locuință personală, cât și
pentru investiție datorită poziționării acestuia. Apartamentul are o suprafață generoasă de 90 mp, este situat la
etajul 1/1 și se se compune din: hol, bucătărie, baie, două dormitoare, living și balcon deschis. Dispune de centrală
termică proprie, o boxă la subsol, cotă parte din curte, iar în plus există și posibilitatea de mansardare. Se vinde parțial
mobilat și utilat. Dacă această proprietate simți că este ceea ce îți dorești să achiziționezi, te invit la vizionare pentru
a te convinge la fața locului de potențialul acesteia!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.64.6 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Zonă Ultracentrală. Apartamentul este ideal pentru
investiție, în special pentru regim hotelier datorită
locației.

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.


