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Apartament 3 camere mobilat/utilat lux , ZonaApartament 3 camere mobilat/utilat lux , Zona
TineretuluiTineretului

ID: ID: 65392AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 03.07.2021

Cartier: Cartier: Tineretului
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 2.583€ 
Rata lunara: Rata lunara: 905,93 € 155.000€155.000€

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: 3
Suprafata Suprafata utila: utila: 60.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 2
Etaj: Etaj: 10 /10

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 1
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

Blitz vă ofera spre vânzare un apartament amenajat cu mult gust de 3 camere situat în zona Tineretului.
Apartamentul este format dintr-o sufragerie generoasa, 2 dormitoare, bucătărie și o baie. Suprafața construită este
de 68,85 mp, iar suprafața utilă de 58,63 Are 2 balcoane de 5,88 mp, respectiv 3,63 mp. Ambele balcoane sunt închise
cu termopan Salamander de 6 camere, culoare gri antracit și cu geamuri oglindă. Apartamentul se află situat la etajul
10 din 10. Deasupra apartamentului, pe jumătate din suprafață, există cameră tehnică. Apartamentul a fost refăcut
în totalitate în anul 2017, având curent electric trifazic și instalații sanitare noi, gresie, faianță, parchet pentru trafic
greu, calorifere din aluminiu, geamuri termopan, uși de interior celulare din lemn. Blocul este foarte curat și liniștit, cu
supraveghere video, vecinii sunt civilizați. Locuința se vinde mobilată și utilată: frigider, mașină de spălat
vase(incorporabilia)si masina de spalat rufe, marca Hotpoint Ariston, plită, cuptor electric (incorporate in mobila), hota
marca Whirpool, cuptor cu microunde marca Daewoo, aparat aer condiționat marca LG, televizoare, marca Samsung
în sufragerie și dormitorul mare, Sony, în dormitorul mic și Philips în bucătărie. Pentru Internet atât fibră optică, cât și
WI FI. Mobila este executată la comanda, din materiale superioare. Deține loc de parcare ADP. Pentru mai multe detalii
ne puteti contacta telefonic.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Un imobil potrivit atat pentru locuit cat si pentru
investitie.

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.


