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Apartament de 3 camere, decomandat, 60mp,Apartament de 3 camere, decomandat, 60mp,
zona Racadauzona Racadau

ID: ID: 60773AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 24.05.2022

Cartier: Cartier: Racadau
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 2.083€ 
Rata lunara: Rata lunara: 730,59 € 125.000€125.000€

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: 60.00 mp
Numar bai: Numar bai: 2
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: 1 /3

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 1
Tip Tip compartimentare: compartimentare: Decomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Nou

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Beton,
Cărămidă, BCA
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Descriere ofertaDescriere oferta

Va oferim spre achiziție un apartament in zona Racadau situat in rezervație naturala si cu o priveliște deosebita!
Cartierul Răcădău din Brașov reprezintă una dintre cele mai speciale zone rezidențiale ale orașului, oferind panorame
superbe și o multitudine de spații verzi, dar și pentru liniște și aerul curat. Amprenta proprietarului își spune cuvantul,
compartimentat cu mult suflet și bun gust, proprietatea este foarte bine gândită încât îți oferă mai mult spațiu decât
ți-ai putea imagina. Apartamentul este compus dintr-un living generos cu acces in fiecare loc al locuinței, bucătărie cu
intrare în terasa, chit matrimonial, cel de al doilea dormitor și o baie spațioasă. Oferă accesibilitate la școli, grădinițe,
locuri de joacă, parcuri, magazine variate, complex Magnolia, dar și mijloace de transport în comun ce asigură
conexiuni facile cu alte zone ale orașului. Imobilul își așteaptă viitorul proprietar sa își găsească “acel loc liniștit numit
acasă”

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.64.6 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Ideal de locuit!

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.


