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Apartament de lux,superb de 3 camere, în zonăApartament de lux,superb de 3 camere, în zonă
centralăcentrală

ID: ID: 69527AI
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 25.01.2022

Cartier: Cartier: Central
Zona: Zona: Central

Pret.mp: Pret.mp: 9€ 
Rata lunara: Rata lunara: 3,51 € 600€600€

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: 3
Suprafata Suprafata utila: utila: 65.76 mp
Numar bai: Numar bai: 2
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 2 /7

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 2
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:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Vrei o locuință modernă, practică, dar cu personalitate, aproape de punctele de interes ale orașului? Merită să te
interesezi de acest apartament la doar 10 minute de inima capitalei, aproape de puncte importante de interes atât
pentru viață cotidiana, cât și pentru cea socială. Blocul este situat central la 10 min de Piață Universității, este
reabilitat termic, dispune de lift iar la parter are un restaurant cu specific românesc. Apartamentul se află la prima
închiriere și se oferă mobilat modern și utilat complet cu frigider, mașină de spălat vase, plită, cuptor, hotă, mașină de
spălat rufe, televizor și aer condiționat. Locuință beneficiază de suprafață utilă 65,76 mp și un balcon de 8,57 mp.
Compartimentarea este semidecomandată și gândită astfel: living, două dormitore, bucătărie , două băi, hol, spațiu
pentru depozitare, balcon închis. Apartamentul se oferă spre închiriere complet mobilat și utilat. Te așteptam cu drag
pentru detalii și vizionare!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Apartament superb, situat într-o zona centrală,
mobila și finisajele sunt moderne .

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.


