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Micul muzeu de arta, 2 camere, zona UniriiMicul muzeu de arta, 2 camere, zona Unirii

ID: ID: 65056AI
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 27.06.2021

Cartier: Cartier: Unirii
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 11€ 
Rata lunara: Rata lunara: 4,27 € 730€730€

Persoana de contactPersoana de contact

+40314222333

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: 66.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 5 /5

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

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Modern/lux
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie:constructie:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Va place sa locuiti in centru orasului ? Apartament cu doua camere in zona Unirii Oferim spre inchiriere o locuinta
unica cu o suprafata totala utila de 66 mp, cu un design elegant si rafinat, in care paleta cromatica, mobilarea,
decorarea, utilarea, atentia la detalii iti vor asigura rasfatul si comfortul unui hotel de 5 stele plus. Ca se te simti in
largul tau si ca fiecare obiect sa fie la locul lui si usor accesibil au fost realizate o multime de spatii de depozitare
generoase care sa cuprinda atat colectia de pantofi si genti cat si articolele vestimentare in dresingurile generoase
din hol, living si dormitor, o multime de articole de ingrijire personala in spatiile de depozitare din baie, o gama larga de
vesela de bucatarie sau rezerva de alimente favorite in bucatarie, cat si carti, albume, obiecte decorative, in living iar
tot ce tine de amenajarea patului isi poate gasi locul in spatiile generoase din patul cu depozitare. Pentru a intregi stilul
rafinat al locuintei peretii au fost decorati prin diverse tehnici artistice, dupa un concept de design unic si personalizat,
executat de un artist plastic iar fiecare obiect de mobilier a fost ales cu cea mai mare grija sau conceput special
pentru a se integra spatiului si atmosferei. Materialelele naturale intregesc nota sofisticata si artistocrata a
interiorului: lemn, catifea, lana, crom, ceramica, metal. Cromatica e menita sa confere calm, relaxare, inspiratie, o
stare de bine in general. Note de auriu, argintiu, cupru, turcoaz, verdele frunzisului intens, kaki, verde de primavara,
tonuri neutre de bej si gri, mustar, toate se impletesc armonios ca sa creeze o stare de bine. Bucataria este
prevazuta cu masina de spalat rufe AEG cu uscator incorporat pentru ca tu sa nu pierzi vremea cu intinsul rufelor si
sa nu te impiedici de acestea prin casa. Estetic, fiecare detaliu a fost luat in calcul, inclusiv in bucatarie, masina de
spalat rufe fiind si ea incorporata in mobilier pentru ca eleganta spatiului sa nu fie afectata. Incalzirea e in pardoseala,
pentru un comfort termic si estetic sporit. De asemenea, poti opta pentru un loc parcare subteran. Apartamentul
vine echipat cu tot ce e nevoie pentru a putea fi locuit inca din prima zi: vesela, tacamuri, asternut, oale, cratite,
perne, plapuma, asternuturi. Terasa mobilata. Prima inchiriere. Alte plusuri: 2 terase, videointerfon, smart home
preinstalat, sistem de incalzire centralizat realizat prin 3 centrale in condensare montate in cascada, termostat Salus,
2 lifturi Schindler cu baterie de rezerva pentru eventuale pene de curent, luminator in scara blocului, iluminat cu
senzor in spatiile comune. Locatie: Bulevardul Mărăşeşti din centrul Bucureştiului este noua adresă a stilului tău. Fie că
alegi să-ţi petreci dimineaţa pe terasa unei brutării artizanale din Centru Vechi, să te laşi înhăţat de atemporalitatea
Bibliotecii Naţionale sau să asişti la punerea în scenă a celor mai bune piese de teatru, de acasă ai parte de experienţe
părtinitoare. Bucură-te de un stil de viaţă al cărui tempo încurajează socialul, dar iubeşte şi onorează în acelaşi timp
personalul. Printr-o schimbare fină de registru, dimineţile vor fi mai lungi atunci când şcolile şi centrele universitare
sunt atât de aproape de tine. Plimbările recreative în parcurile din apropierea noii tale adrese, dar şi porţia de
cumpărături din centrele comerciale aflate în proximitate, sunt câteva dintre invitaţiile pe care le poţi onora oricând. 5
minute pe jos Opereta, Biblioteca Nationala, cheiul cu restaurantele lui elegante 10 minute pe jos Fantani, Piata Unirii
10 minute pe jos - Metrou Unirii 10 minute pe jos - Parcul Carol 15 minute pe jos Centrul Vechi 15 minute pe jos - parcul
Tineretului Apartamentul vine însoţit de un pachet prestabilit cu elemente din gama Smart Home. Fie că vorbim de
interfoane şi videointerfoane, prize inteligente sau detectoare de fum şi apă, vei deţine controlul atât local, cât şi de la
distanţă, doar cu ajutorul internetului şi a unor aplicaţii dedicate.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Apartament superb . modern/lux , perfect pentru
cuplu/familie , zona centrala

ObservatiiObservatii
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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.


