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Se vând doua case cu potențial de dezvoltare,Se vând doua case cu potențial de dezvoltare,
schei Brașovschei Brașov

ID: ID: 62800CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 27.10.2021

Cartier: Cartier: Central
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.146€ 
Rata lunara: Rata lunara: 1.607,29 € 275.000€275.000€

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: 6
Suprafata Suprafata teren: teren: 640.00 mp
Front stradal: Front stradal: 1 m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 2
Nr bai: Nr bai: 2

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 0
Niveluri:Niveluri:
Nr.garaje: Nr.garaje: 1
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 0
Vechime casa: Vechime casa: Veche

Destinatie: Destinatie: De locuit, Birouri/comercial
Dotari: Dotari: Mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Beton, Cărămidă
Tip acoperis: Tip acoperis: Țiglă
Modalitate Modalitate vanzare: vanzare: Credit bancar,
Cash
Disponibilitate: Disponibilitate: Azi
Alte Alte criterii:criterii:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Sunteți în căutare de un loc pe care să îl personalizați după bunul plac? Va propunem spre vanzare 2 case care se pot
vinde atât împreună, cât și separat, în zona schei. Prima casă este dispusă în forma unui "L", având 2 intrări separate.
Prima parte este compartimentată în 3 camere, hol, bucătărie și baie, iar a doua parte cuprinde la rândul ei o cameră,
bucătărie și baie. A doua casă este compartimentată în 2 camere, bucătărie, baie și dispune de o dependință utilizată
ca spațiu de depozitare. Casele dispun de toate utilitățile, iar pentru un plus de confort, curtea oferă si acces auto.
Locația este foarte ușor accesibilă și oferă suficient spațiu pentru a vă personaliza noul proiect numit "acasă". Vă
invităm la o vizionare pentru a vă convinge de potențialul acesteia!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.94.9 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Ideala in vederea dezvoltarii unei afaceri (pensiune,
hotel)

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.


