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Apartament de 2 camere, semidecomandat, 49Apartament de 2 camere, semidecomandat, 49
mp, cartier Tomis Plusmp, cartier Tomis Plus

ID: ID: 71178AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 14.03.2022

Cartier: Cartier: Tomis Plus
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.357€ 
Rata lunara: Rata lunara: 388,67 € 66.500€66.500€

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: 49.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 2 /5

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 0
Tip Tip compartimentare:compartimentare:
Semidecomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Nou

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

Blitz va propune spre vanzare un apartament de 2 camere , semidecomandat, în cartierul Tomis Plus din zona Boreal
al orașului Constanța. Imediat în vecinătatea locuințelor noi se află Parcul „La Fântână”, loc de joaca pt copii, sunt
supermarketuri și farmacie. In imediata apropiere se afla centrul comercial „Tom Shoppig Mall”, magazinele Brico
Depot, Dedeman, Selgros, Decathlon, Media Galaxy, JYSK, Lems, hipermarketul Carrefour. Distanța până la litoralul
Mării Negre de la locuințele noi este de circa 4–5 km. În proximitatea complexului de locuinte circulă mijloace de
transport în comun cu rute de autobuze, iar până în centrul orașului Constanța este de parcurs o distanță de circa 7 -
8 km. Apartamentul propus spre vanzare face parte dintr-un proiect imobiliar realizat cu profesionalism din materiale
durabile de calitate înaltă, unde s-a pus pe primul plan confortul locatarilor, calitatea construcțiilor și siguranța vieții.
Este un bloc de apartamente cu un regim mediu de înălțime construit P+5. La construcție sunt folosite blocurile BCA
pentru umplutura pereților interiori și a închiderilor exterioare. Este hidroizolat, avand un sistem de izolare termică
aplicat pe exterior cu grosimea de 10 cm format din polistiren. Tâmplăria exterioară instalată la locuințe este cu profil
din PVC Salamander și are trei foi de sticle termopane. Imobilul dispune de un ascensor, ce funcționează silențios și
dispune de un grad superior de siguranță. Compartimentarea apartamentului a fost gandita astfel: bucatarie open
space cu livingul, dormitor,hol, baie si balcon. Beneficiaza de centrala termica proprie, geamuri termopan cu tamplarie
din PVC si usa metalica la intrare. Se vinde la cheie. Imobilul are ca termen de finalizare luna februarie 2022.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.04.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Apartamentul este potrivit pentru cei dornici de
comfort si liniste!

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.


