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Apartament modern, 3 camere, 106mp, zonaApartament modern, 3 camere, 106mp, zona
DecebalDecebal

ID: ID: 67044AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 16.08.2022

Cartier: Cartier: Decebal
Zona: Zona: Decebal

Pret.mp: Pret.mp: 2.539€ 
Rata lunara: Rata lunara: 1.572,22 € 269.000€269.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Alina CojocaruAlina Cojocaru
Project Manager Blitz
National Investments

+4 0314 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: 105.93 mp
Numar bai: Numar bai: 2
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 3 /10

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 2
Tip Tip compartimentare: compartimentare: Decomandat
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

BLITZ vă propune spre vânzare un superb apartament de lux de 3 camere, decomandat, situat în zona Alba Iulia.
Proprietatea a fost amenajată de casa de arhitectură Manole10, în stilul contemporan elegant. Amenajarea a constat
în înlocuirea tuturor elementelor inițiale de interior (sanitare, electrice, placari, tamplarii, etc) și repoziționarea unei uși.
S-a schimbat toată tâmplăria, sunt uși glisante la living-terasă, cât și inchiderea terasei este tot cu uși glisante și
parapet de sticla- ALUMIL. Ușile din interior sunt Porta Doors, vopseluri de interior Benjamin Moore. Mobila este pe
comandă conform proiect arhitectura, MDF vopsit și frezat, aplicații lemn, accesorii premium. Canapele, scaune, pat,
saltele, tablouri, decoratiuni sunt de la Mobexpert. Utilarea este cu electrocasnice: frigider Side by side Samsung, TV
living -LG 65UH950V 165cm, dormitor led Samsung, sound bar Samsung, Blu ray (conexiune prin perete direct la TV),
șemineu electric cu aerotermă living - Mobexpert, mașină de spălat Samsung cu uscător. Locuința se află într-un bloc
de apartamente, construit în anul 2008, la etajul 3 din 10, se întinde pe o suprafață totală de 120 mp, din care
suprafața utilă este de 106 mp plus o terasă și un balcon cu suprafețe de 9 mp, respectiv 4 mp. Locuința este
alcatuită din două dormitoare, un living, o bucătărie, două băi, o terasă și un balcon. Confortul termic este realizat de
centrala de imobil. În imediata apropiere se află puncte farmaceutice, medicale, comerciale, educationale, de
divertisment, bancare, parcuri, piete, etc. Accesul la mijloacele de transport in comun este foarte facil. Apartamentul
se vinde complet mobilat și utilat exact ca în poze. Pret loc parcare 1 - 15000 euro Pret loc parcare 2 - 17000 euro

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Un apartament de lux, făcut cu bun gust si de foarte
bună calitate, ideal pentru o familie sau investiție.

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.


