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Apartament 2 camere, 60 mp, decomandat,Apartament 2 camere, 60 mp, decomandat,
mobilat, Ovidiumobilat, Ovidiu

ID: ID: 87079AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 04.07.2022

Cartier: Cartier: Ovidiu
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.167€ 
Rata lunara: Rata lunara: 409,13 € 70.000€70.000€

Persoana de contactPersoana de contact

+4 0341 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: 60.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 4 /6

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: Mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie:constructie:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Va oferim spre vanzare un apartament de 2 camere in Ovidiu, zona linistita, centrala, în spatele primăriei.
Apartamentul se află la etajul 4, și este finalizat în 2015. Are o suprafață utilă de 60 de mp și o compartimentare
decomandata - cu hol, living open-space cu bucătărie, dormitor, baie și balcon inchis . Apartamentul dispune de
centrală termică proprie, tâmplărie PVC și geam termopan, precum și ușă metalică la intrare. Cladirea beneficiaza de
lift si supraveghere video. Locuri de parcare disponibile in proximitate. Dacă ești în căutarea unui apartament de 2
camere în care să te muți imediat, gata mobilat și utilat, mobilat cu bun gust, situat în Ovidiu, trebuie neapărat să vezi
această ofertă!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.54.5 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Apartament excepțional, ideal pentru locuință
personala, într-o zonă ușor accesibilă, central, Ovidiu

ObservatiiObservatii
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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.


