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Apartament 2 camere, loc de parcare, centralăApartament 2 camere, loc de parcare, centrală
proprie, Decebalproprie, Decebal

ID: ID: 84145AI
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 17.08.2022

Cartier: Cartier: Decebal
Zona: Zona: Decebal

Pret.mp: Pret.mp: 9€ 
Rata lunara: Rata lunara: 2,63 € 450€450€

Persoana de contactPersoana de contact

Mihai PirvuMihai Pirvu
Broker II Partner

+40 314 222 333

office@blitz.ro

Contact agentieContact agentie

Fix:Fix: +40314222333
Email:Email: office@blitz.ro
Adresa: Adresa: 
- București, Sector 3, Șoseaua
Mihai Bravu nr. 255, etaj 3.
- Bucuresti, Bld. Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, Iride Business
Park, Cladirea 24, corp B,
camera 1, etaj 2

CaracteristiciCaracteristici

Numar camere: Numar camere: 2
Suprafata Suprafata utila: utila: 48.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 2 /8

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

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie:constructie:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz vă oferă spre închiriere un apartament de 2 camere, proaspăt renovat, situat într-o zonă excelentă, foarte
liniștită, în apropriere de rond Alba Iulia, paralel cu bulevardul Decebal. Apartamentul este poziționat la etajul 2 într-un
imobil cu 8 niveluri și beneficiază de o suprafață utilă de 48 mp, cu o priveliște minunată de pe balcon. Imobilul este
semidecomandat, dispus astfel: dormitor, living spațios, baie dotată cu cadă, bucătărie mobilată și utilată complet,
balcon deschis spre spate ce oferă o oază de liniște bine meritată după o zi aglomerată. Imobilul dispune de centrală
proprie, aer condiționat și în prețul apartamentului este inclus și un loc de parcare subteran. Apartamentul este
poziționat excelent, având în zonă toate tipurile de magazine, bănci, farmacii, toate fiind în imediata vecinătate a
acestuia. Vă așteptăm la vizionare!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Apartamentul este poziționat ideal și este perfect
pentru un cuplu sau o persoană singură. De
asemenea, proprietarul este dispus să îl închirieze și
pentru spațiu firmă!

ObservatiiObservatii

© BLITZ. Agentie Imobiliara București. © BLITZ. Agentie Imobiliara București. 

Toate drepturile rezervate

Orar :Orar : Luni - Vineri: 09:00 - 17:30 Sambata:
Inchis

Adresa: Adresa: 
- București, Sector 3, Șoseaua Mihai Bravu
nr. 255, etaj 3.
- Bucuresti, Bld. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A,
Iride Business Park, Cladirea 24, corp B,
camera 1, etaj 2

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.


