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Apartament de 3 camere, 72 mp, ChitilaApartament de 3 camere, 72 mp, Chitila

ID: ID: 71806AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 24.06.2022

Cartier: Cartier: Bucurestii Noi
Zona: Zona: Chitila

Pret.mp: Pret.mp: 2.333€ 
Rata lunara: Rata lunara: 981,91 € 168.000€168.000€

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: 72.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 2 /3

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 2
Tip Tip compartimentare:compartimentare:
Semidecomandat
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: Beton
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Descriere ofertaDescriere oferta

Odată ajuns(ă) în fața blocului scapi de stresul de a cauta loc de parcare întrucât imobilul dispune de două locuri de
parcare incluse în preț. Încă de la intrarea în apartament suntem întâmpinați de multa lumină, finisaje si electrocasnice
din clasa premium gata să satisfacă cele mai exigente gusturi. Pătrundem în holul principal cu acces către baie
dormitor si sufragerie. Livingul este unul spațios si perfect complementat de bucataria open space. Din living putem
intra in camera dedicata copilului, gata mobilata. Din living putem iesi pe balcon pentru a lua o gura de aer proaspătă.
Mobilierul si pereții de culoare alba amplifică luminozitatea apartamentului si emană o senzație de liniste si armonie
ideala după o zi plină. Dormitorul matrimonial are un dressing bine compartimentat cu zone dedicate atat doamnei cat
si domnului care deservesc in detaliu articolele vestimentare. Constructia ansamblului rezidențial a fost finalizată în
anul 2019, în acelasi an fiind si mobilat. Accesul catre metrou, parc, școli, grădinițe, complex comercial, baza sportiva,
precum si statia de autobuz este unul facil.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.44.4 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

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.


