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CENTRAL! Apartament 2 camere, 64 mp, PiațaCENTRAL! Apartament 2 camere, 64 mp, Piața
Victoriei!Victoriei!

ID: ID: 69841AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 24.02.2022

Cartier: Cartier: Central
Zona: Zona: Central

Pret.mp: Pret.mp: 2.594€ 
Rata lunara: Rata lunara: 970,22 € 166.000€166.000€

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: 64.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 2 /4

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: Beton, Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Oportunitate! Blitz are deosebita plăcere de a vă prezenta un apartament de 2 camere decomandat SUPERB.
Apartamentul este situat la etajul 2/4, cu orientare spre Sud, într-un bloc construit în anul 1976, cu doar 2
apartamente pe etaj, într-o zonă dinamică și mult râvnită din centrul capitalei. Blocul dispune de centrală termică
proprie și se afla pe lista clădirilor care urmează a fi reabilitate termic. Zona ne oferă acces facil către centrul
orașului, în proximitate față de multiple cafenele, restaurante, centre comerciale, școli, grădinițe, dar și mijloace de
transport în comun. Apartamentul se laudă cu o suprafață utilă de 64 mp pe și calitatea finisajelor premium: parchet
masiv de bambus, gresie și faianță de cea mai bună calitate, tâmplărie cu geamuri termopan, aer condiționat, ușa de
intrare fiind făcută pe comanda, electrocasnice de calitate superioară, sistem de alarmă cu opțiunea de conectate la
firma de securitate. Apartamentul este liber, posibilitate de mutare imediată. Pentru mai multe detalii, dar și pentru
vizionări, nu ezitați să ne contactați

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Apartamentul este ideal pentru o familie.

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.


