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Apartament 2 camere + birou, decomandat,Apartament 2 camere + birou, decomandat,
centrală, lux, metrou Uniriicentrală, lux, metrou Unirii

ID: ID: 68568AI
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 03.09.2021

Cartier: Cartier: Unirii
Zona: Zona: Alba Iulia

Pret.mp: Pret.mp: 11€ 
Rata lunara: Rata lunara: 3,65 € 625€625€

Persoana de contactPersoana de contact

Gabriel PristoleanuGabriel Pristoleanu
Sales Office Manager

+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: 3
Suprafata Suprafata utila: utila: 56.00 mp
Numar bai: Numar bai: 2
Nr balcoane: Nr balcoane: 2
Etaj: Etaj: 3 /5

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

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

Dacă vrei un apartament de lux, într-o zonă frumoasă, dar în același timp aproape de toate facilitățile orașului, atunci
ai ajuns în locul potrivit. Blitz îți oferă spre închiriere un apartamentul care dispune de un confort extraordinar.
Apartamentul se afla la etajul 3 al unui imobil cu 5 etaje, având o suprafață utilă de 56 mp. Compartimentarea
decomandata este dispusă astfel: living spațios tip open space + bucătărie + balcon, dormitorul matrimonial cu balcon
și două băi, una cu cadă, iar cealaltă cu vas de toaletă. Dormitorul 2, poate fi folosit ca birou sau dormitorul mic, al
copilului, sau ca spațiu pentru depozitare. Este parțial mobilat. Apartamentul este dotat cu mobila de calitate,
centrală proprie, aer condiționat, mașină de spălat, cuptor electric, plită. Prețul este ușor negociabil. Ne vedem la
vizionare!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Pentru clienți care cauta și apreciază clasa și
confortul. Vă recomand cu încredere, acest
apartament este ideal pentru cuplu, familie sau grup
de persoane.

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.


