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Penthouse pe 2 niveluri, 84.17mp utili, terasa,Penthouse pe 2 niveluri, 84.17mp utili, terasa,
orientare sud-vestica!orientare sud-vestica!

ID: ID: 59922AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 26.03.2021

Cartier: Cartier: Bună Ziua
Zona: Zona: Mihai Romanu

Pret.mp: Pret.mp: 1.522€ 
Rata lunara: Rata lunara: 748,71 € 128.100€128.100€

Persoana de contactPersoana de contact

Dan RusuDan Rusu
Master Broker Partner

+4 0264 333 777

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
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CaracteristiciCaracteristici

Numar camere: Numar camere: 3
Suprafata Suprafata utila: utila: 84.17 mp
Numar bai: Numar bai: 3
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 16 /9

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 1
Tip Tip compartimentare:compartimentare:
Semidecomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Nou

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Semifinisat
Material Material constructie: constructie: Beton,
Cărămidă, BCA
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5.0

4.5

5.0

5.0

Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz ofera spre vanzare apartament situat in cartierul Buna Ziua, intr-o zona verde, la doar 8 minute zona 0 a
orasului, cu acces in imobil de pe o strada publica asfaltata, avand in imediata proximitate transport in comun si
magazine. Apartamentul se afla la ultimele doua niveluri, intr-un imobil in curs de finalizare, cu CF-uri in primavara
anului acesta, dotat cu doua lifturi si un nivel de parcari interioare. Compartimentarea apartamentului este foarte
practica, beneficiind de o suprafata utila este de 84.17 mp la care se adauga doua balcoane. Apartamentul este
dispus astfel: Primul nivel: hol intrare cu zona de dresing sub scarile interioare, baie de serviciu, living cu bucatarie open
space in suprafata de aproximativ 34 mp cu iesire pe cele doua balcoane. Nivel superior: dormitor matrimonial cu baie
privata, hol de acces respectiv dormitor de oaspeti cu baie privata Apartamentul se preda la stadiul de semifinisat cu
șapă autonivelantă și pereții gletuiți, fiind incluse următoarele: - ușă metalică, instalații electrice și sanitare la poziție,
centrală termică individuală cu încălzire în pardoseală sistem REHAU. Pretul nu include TVA!!! Pretul parcarii interioare
este de 7000 € TVA inclus, iar parcarea exterioara 4000 € TVA inclus. Pentru mai multe detalii sau pentru a stabili o
vizionare va rugam sa ne contactati

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.84.8 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Apartamentul este situat intr-o zona rezidentiala de
case. Poziția ansamblului este una privilegiată, fiind
retras de la Calea Turzii, acest aspect conferind
apartamentelor și viitorilor locatari multă liniște și
confort.

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.


