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Apartament 2 camere - bloc nou, parcare,Apartament 2 camere - bloc nou, parcare,
semifinisat, Luminasemifinisat, Lumina

ID: ID: 70734AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 31.08.2022

Cartier: Cartier: Lumina
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.105€ 
Rata lunara: Rata lunara: 355,36 € 60.800€60.800€

Persoana de contactPersoana de contact

Cosmin BundacheCosmin Bundache
Broker II Partner

+40 341 404 777

office@blitz.ro

Contact agentieContact agentie

Fix:Fix: +4 0341 404 777
Email:Email: office@blitz.ro
Adresa: Adresa: 
- Str. Petru Vulcan, Nr. 108, Bl.
TD4B, parter, Constanta

CaracteristiciCaracteristici

Numar camere: Numar camere: 2
Suprafata Suprafata utila: utila: 55.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 3 /3

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 0
Tip Tip compartimentare: compartimentare: Decomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: În construcție

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: BCA
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Descriere ofertaDescriere oferta

Compus din 7 imobile cu regim de înălțime de P+3 etaje, acest complex nou se întinde pe o suprafață de 17.000 m² și
dispune de numeroase facilități: loc de joaca pentru copii, spatii comerciale. Cu siguranță vei găsi spațiul perfect
pentru tine in varietatea de studiouri și apartamente de 2 camere. Majoritatea imobilelor au orientare estica sau
vestica. Aceasta dispunere confera un maxim de luminozitate in timpul zilei, completand aspectul lor aerisit si luminos.
Apartamentele deosebite și designul unic te vor face să te simți acasă, iar garsonierele au fost gandite sa creeze un
apartament multifunctional si sa pastreze senzatia de spatiu. Acest apartament este compartimentat astfel: 1
bucatarie, 1 dormitor, 1 baie, 1 living spatios unde puteti servi masa si 1 balcon. De asemenea, exista posibilitatea
achizitionarii unui loc de parcare la pretul de 2500 euro. Luminoase, eficient compartimentate, cu balcoane și terase
generoase de până la 9 mp, apartamentele cu două camere au fost create și gândite pentru a oferi un confort
ridicat viitorilor proprietari. Suprafața utilă a acestui apartament este de 55 mp, iar balconul are o suprafață de 9 mp.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.84.8 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Apartamentul este ideal pentru un cuplu.

ObservatiiObservatii

© BLITZ. Agentie Imobiliara Constanța. © BLITZ. Agentie Imobiliara Constanța. 

Toate drepturile rezervate

Orar :Orar : Luni - Vineri: 09:00 - 17:30 Adresa: Adresa: 
- Str. Petru Vulcan, Nr. 108, Bl. TD4B, parter,
Constanta

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.


