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Penthouse 4 camere, 171 mp, lux, nemobilat,Penthouse 4 camere, 171 mp, lux, nemobilat,
terasă, parcare, Aviatorilorterasă, parcare, Aviatorilor

ID: ID: 70213AI
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 22.03.2022

Cartier: Cartier: Aviatorilor
Zona: Zona: Aviatorilor

Pret.mp: Pret.mp: 13€ 
Rata lunara: Rata lunara: 12,57 € 2.150€2.150€

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: 4
Suprafata Suprafata utila: utila: 171.00 mp
Numar bai: Numar bai: 2
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: Parțial mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie:constructie:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Vă oferim oportunitatea de a locui într-un penthouse modern, departe de agitația și poluarea orașului, în zona Arcului
de Triumf, în vecinătatea parcului Herăstrău. Imobilul este situat într-o zona exclusivista, iar în proximitate sunt situate
restaurante, cluburi de lux și clădiri reprezentative, atât clasice, cât și nou construite. De asemenea, noii chiriași se vor
bucura de o zona cu multă verdeață, parcuri și acces rapid către aeroport. Apartamentul este situat la etajul 5/5,
într-un imobil foarte bine construit în 2000 care a fost renovat recent: parchet, gresie, faianță, instalații noi, izolație
interior și terasă. Imobilul deține centrală proprie. Apartamentul este decomandat și dispus astfel: living, 2 dormitoare,
bucătărie, camera de primire, 2 băi și terasă de 41 mp. Apartamentul are inchiriat un loc de parcare in subteran ( se
poate discuta achizitionarea lui) iar imobilul are cateva locuri de parcare alocate in fata. Proprietatea este disponibila
și la vânzare.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Penthouse pregătit să satisfacă gusturile cele mai
pretențioase.

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.


