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ID: ID: 63969AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 11.06.2021

Cartier: Cartier: Floreşti
Zona: Zona: Tauti

Pret.mp: Pret.mp: 1.279€ 
Rata lunara: Rata lunara: 455,89 € 78.000€78.000€

Persoana de contactPersoana de contact

+40264333777

office@blitz.ro

Contact agentieContact agentie

Fix:Fix: +40264333777
Email:Email: office@blitz.ro
Adresa: Adresa: 
- Piata 1 Mai nr. 4-5 Cluj-
Napoca, Cluj 400141 (cu intrare
de pe str. Campul Painii)
- str. Eroilor nr. 13, Floresti, Cluj

CaracteristiciCaracteristici

Numar camere: Numar camere: 2
Suprafata Suprafata utila: utila: 61.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: Parter /3

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 1
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, Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz Imobiliare oferă spre vânzare un apartament modern cu 2 camere decomandate într-o zonă liniștită, cu acces
facil către Vivo, departe de aglomerație, la 2 minute de Parcul Poligonului și Centura Răzoare. Apartamentul are o
suprafață utilă de 61 mp., având o compartimentare inteligentă și anume: dormitor cu dressing încorporat, living cu
acces spre terasă și grădină de 36 mp., bucătărie, baie, hol spațios cu acces la un spațiu de depozitare și se află la
parterul unui bloc construit în 2019 cu regimul de înălțime: D+P+2E+Er cu orientare estică. În prețul imobilului este
inclusă și parcarea subterană.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.84.8 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Apartamentul perfect pentru locuința mult visată.

ObservatiiObservatii

© BLITZ. Agentie Imobiliara Cluj-Napoca. © BLITZ. Agentie Imobiliara Cluj-Napoca. 

Toate drepturile rezervate

Orar :Orar : Luni - Vineri: 8:00 - 19:00 Sambata:
9:00 - 14:00

Adresa: Adresa: 
- Piata 1 Mai nr. 4-5 Cluj-Napoca, Cluj 400141
(cu intrare de pe str. Campul Painii)
- str. Eroilor nr. 13, Floresti, Cluj

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.


