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Casă de 5 camere, 120 mp, în complex de 6Casă de 5 camere, 120 mp, în complex de 6
case, zona Pallady!case, zona Pallady!

ID: ID: 76147CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 05.05.2023

Cartier: Cartier: Titan
Zona: Zona: Theodor Pallady

Pret.mp: Pret.mp: 2.292€ 
Rata lunara: Rata lunara: 1.607,29 € 275.000€275.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Stefan CurtaStefan Curta
Broker I 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: 5
Suprafata Suprafata teren: teren: 176.00 mp
Front stradal: Front stradal: 20 m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 1
Nr bai: Nr bai: 3

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 2
Niveluri:Niveluri:
Nr.garaje: Nr.garaje: 0
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 2
Vechime casa: Vechime casa: Nouă

Destinatie: Destinatie: De locuit
Dotari: Dotari: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Cărămidă
Tip acoperis: Tip acoperis: Tabla
Modalitate Modalitate vanzare: vanzare: Credit bancar,
Cash
Disponibilitate: Disponibilitate: Azi
Alte Alte criterii:criterii:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz vă propune spre cumpărare o casă de 5 camere, într-un ansamblu de 6 case individuale, fiecare contorizată
separat, într-o zona nouă în cartierul Pallady, la 20 de minute atat de de metrou Nicolae Teclu cât și de metrou 1
Decembrie. Casa este compusă din parter și etaj, repartizarea fiind astfel: - Parter: living, un birou (sau dormitor mai
mic), bucătărie, baie și camera tehnica: - Etaj: 2 dormitoare, baie, un dormitor matrimonial cu un dressing foarte
spațios și baie proprie. Casa are acces in curtea din spate pe o terasa spatioasa, care ofera intimitate si unde va
puteti savura cafeaua de dimineata. Casele au acces dublu din doua strazi si beneficiaza de doua locuri de parcare
amenajate in curte. Vilele se vand la cheie, cu posibilitatea de a alege finisajele sau se pot vinde nefinisate. Primele
doua vile vor fi livrate in primavara, urmate de inca doua pana in vara anului 2022. Proprietatile sunt constructuite din
caramida cu izolatie termica si au dotari si finisaje de o calitate inalta: centrala termica proprie, incalzire in pardoseala,
toate utilitatile inclusiv canalizarea, vor fi racordate la cablu prin fibra optica. Zona are acces rapid la parcul Teilor la
doar câteva minute de mers pe jos, bazin de înot, complex comercial Auchan Titan la 5 minute de mers cu mașina,
ieșire rapidă la Autostrada Soarelui, doua școli în apropiere. Pentru detalii si stabilirea unei vizionari, vă rugam sa ne
contactați.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Casă superbă, ideală pentru cei ce vor sa stea la
casă dar în același timp aproape de oraș.

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.


