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Apartament 2 camere, decomandat, 72 mp, înApartament 2 camere, decomandat, 72 mp, în
cartier Tomis Plus!cartier Tomis Plus!

ID: ID: 73449AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 01.02.2022

Cartier: Cartier: Vest
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.349€ 
Rata lunara: Rata lunara: 526,02 € 90.000€90.000€

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: 66.74 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 8 /9

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: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie: constructie: Beton, BCA
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz va oferă spre vânzare un apartament cu 2 camere spațios si luminos. Apartamentul se afla în cartierul Tomis
Plus, cartier cunoscut pentru confortul și facilitatile oferite, ideal pentru o familie moderna. Apartamentul are o
suprafață utila de 72 mp si este format din hol, living, dormitor, bucate, baie și dressing. Apartamentul dispune de loc
de parcare subteran proprietate, și care este inclus în prețul de vânzare. La prețul listat apartamentul se vinde
nemobilat, având astfel ocazia de a fi mobilat și organizat în stilul viitorului proprietar, existând totodata și varianta de
a se vinde mobilat utilat pentru o difenta de 5000 E.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.84.8 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Apartament spațios confortabil din punctul de
vedere al distribuției camerelor, intr-un cartier
select, potrivit pentru o familie tânără.

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.


