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Investiție! Cameră de cămin modernizată, 24Investiție! Cameră de cămin modernizată, 24
mp, etajul 1, zona Nouamp, etajul 1, zona Noua

ID: ID: 74639AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 13.12.2021

Cartier: Cartier: Noua
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.521€ 
Rata lunara: Rata lunara: 213,33 € 36.500€36.500€

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: Garsonieră
Suprafata Suprafata utila: utila: 24.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: 1 /4

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 0
Tip Tip compartimentare:compartimentare:
Semidecomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Vechi

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie: constructie: Beton, Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Ești interesat/ă să achiziționezi o cameră de cămin modernă, complet mobilată și utilată, având acces la multe
facilități? Atunci merită să te interesezi de această proprietate, situată în cartierul Noua, la câteva min. de lacul cu
același nume. Amenajată cu foarte mult bun gust și mobilată impecabil, locuința beneficiază de acces facil la
magazine, bănci, zone de agrement și relaxare (Parcul și Lacul Noua, Parc Aventura, Zoo Brașov ), grădinițe, școli, stații
R.A.T. la 1-2 min, etc. Imobilul se compune din cameră, bucătărie și baie, are o suprafață de 24 mp și se află la etajul 1,
într-un bloc de 4 etaje. Proprietatea este ideală pentru investiție datorită locație. Disponibilitate imediată! Te invit cu
drag la vizionare!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.64.6 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

O proprietate modernă prin amenajare, complet
mobilată și utilată, ideală atât pentru investiție, în
vederea închirierii în regim hotelier sau pe termen
lung, cât și pentru 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.


