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Duplex de 110 mp utili, 260 mp teren! Garaj!Duplex de 110 mp utili, 260 mp teren! Garaj!
Ansamblu de lux!Ansamblu de lux!

ID: ID: 67297CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 09.03.2022

Cartier: Cartier: Bartolomeu
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.227€ 
Rata lunara: Rata lunara: 789,03 € 135.000€135.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Madalina TudorMadalina Tudor
Broker II Partner

+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: 5
Suprafata Suprafata teren: teren: 260.00 mp
Front stradal: Front stradal: m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 1
Nr bai: Nr bai: 3

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 1
Niveluri:Niveluri:
Nr.garaje: Nr.garaje: 1
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 1
Vechime casa: Vechime casa: În construcție

Destinatie: Destinatie: De locuit
Dotari: Dotari: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Cărămidă
Tip acoperis: Tip acoperis: Tabla
Modalitate Modalitate vanzare: vanzare: Credit bancar,
Cash
Disponibilitate: Disponibilitate: Azi
Alte Alte criterii:criterii:
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Descriere ofertaDescriere oferta

BLITZ prezinta un ansamblu rezidential de case in stil scandinav, compus din 10 case la cheie, de 110 mp utili,
organizate în stil duplex și construite la cele mai înalte standarde, având vedere directă spre spectaculoasa Piatra
Craiului. De asemenea, supermarketul Lidl, magazinul Dedeman sau Paradisul Acvatic se află în vecinatatea cartierului.
Deși proiectul este tip duplex, fiecare casă are zidul ei despărțitor și acoperiș individual. Astfel zidul dintre case ajunge
la o grosime de peste 60 cm, iar închiderile în materie de geamuri sunt realizate cu cele mai performante produse,
pentru a-ți induce confortul vieții fără grija de a nu deranja sau de a nu fi deranjat de vecini. Fiecare casă are la bază
un proiect cu 3 dormitoare, dintre care un dormitor matrimonial cu dressing și baie proprie, bucătărie, birou, living, 3
băi (incluzând baia dormitorului matrimonial), 2 balcoane, 2 terase, garaj cu acoperiș verde și o debara. Se oferă
libertatea de a alege modelul preferat pentru finisajele interioare (gresie, faianță parchet etc.) într-un buget stabilit,
pentru ca tu să îți poți pune amprenta la crearea casei visurilor tale. Termen de finalizare constructie : Octombrie
2022

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.84.8 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Recomand oferta cu incredere unei familii. Deși
liniștea locului îți redă libertatea de a te desprinde de
realitate prin activități favorite în natură, totuși
facilitățile orașului rămân la îndemână.

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.


