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Apartament 2 camere, design unic, lux, foisor,Apartament 2 camere, design unic, lux, foisor,
centrala proprie, zona Tineretuluicentrala proprie, zona Tineretului

ID: ID: 102916AI
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 07.12.2022

Cartier: Cartier: Tineretului
Zona: Zona: Tineretului

Pret.mp: Pret.mp: 8€ 
Rata lunara: Rata lunara: 3,80 € 650€650€

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: 84.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: 1 /3

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

Tip imobil: Tip imobil: Casă - vilă
Dotari: Dotari: Modern/lux
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie:constructie:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz Imobiliare va propune un apartament de 2 camere situat in zona Tineretului. Situat într-o vilă nouă, tip bloculet
boutique, în cartier de vile cu multa verdeata, la 3 minute în plimbare de Parcul Tineretului și 7 minute până la metrou
Brancoveanu sau Eroii Revolutiei (distanta este egala) . Apartamentul are 84 mp și este renovat complet. Este dotat
cu centrala proprie in condensare, noua, aer conditionat cu invertor, smartTV 4k, diagonala 127cm. Bucătăria și baia
sunt complet echipate - există mașină de spălat rufe, masina de spalat vase, frigider , mașină de uscat rufe, aragaz si
cuptor electric, cada cu hidromasaj. Toate echipamentele sunt de ultima generatie. Pentru finisaje s-au folosit exclusiv
materiale naturale (piatra, caramida, lemn, marmura) , care impreuna cu mobilierul de lemn masiv creează o atmosferă
distinsă și îmbietoare. Vila pune la dispoziție un spațiu de relaxare prevăzut cu foișor, frigider și grătar de cărămidă.
Exista si un rack de biciclete pentru pasionatii de plimbari pe doua roti. Vino si inchiriaza tu primul acest superb
apartament!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Apartament perfect pentru un cuplu.

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.


