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Apartament 2 camere, vedere frontala la mare,Apartament 2 camere, vedere frontala la mare,
53,26 mp utili, 32,77 mp terasa, zona Mamaia53,26 mp utili, 32,77 mp terasa, zona Mamaia
SatSat

ID: ID: 95949AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 11.04.2023

Cartier: Cartier: Mamaia-Sat
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 3.943€ 
Rata lunara: Rata lunara: 1.227,39 € 210.000€210.000€

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: 53.26 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: 3 /8

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:
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Descriere ofertaDescriere oferta

BLITZ va propune spre cumparare un apartament de 2 camere situat in prima linie de la mare, avand o suprafata de
53,26 mp utili si o terasa generoasa de 32,77 mp. Apartamentul se afla localizat in Mamaia Sat, intr-un complex
rezidential exclusivist. Un apartament cu vedere frontală la mare și spații interioare generoase reprezintă cea mai
bună investiție pentru oricine își dorește o reședință aproape de valuri! Finisajele de calitate superioară întregesc
bucuria de a locui în apropierea mării și transformă viața lângă valuri în realitate. Finisajele de calitate superioară
întregesc bucuria de a locui în apropierea mării și transformă viața lângă valuri în realitate. În prețul său sunt incluse: •
pereți finisați cu vopsea lavabilă, faianță; • parchet și gresie, marmură în balcoane; • uși interioare și exterioare; •
tâmplărie de aluminiu cu sticlă tripan; • baie utilată; • încălzire în pardoseală; • centrală individuală pe gaze; • aer
condiționat; • balustrade la balcon din sticlă în menghină; • branșamente la utilități (energie electrică, gaze, apă,
canalizare, fibră net/ tv); Termen de finalizare - decembrie 2024. Pretul afisat nu include tva. Pretul este negociabil. La
plata integrala benefeciati de un discount de 8%, iar la un avans de 50% beneficiati de un discount de 5%. Se poate
achizitiona si in rate de la dezvoltator pe o perioada de 24 de luni, cu un avans de 25%. Separat se poate achizitiona si
un loc de parcare la pretul de 20 000 euro + tva.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.94.9 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Ideal pentru vacante sau sedere permanenta.

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.


