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Apartament 3 camere decomandate, balcon,Apartament 3 camere decomandate, balcon,
zona Marvimexzona Marvimex

ID: ID: 77971AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 28.09.2022

Cartier: Cartier: Inel II
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.746€ 
Rata lunara: Rata lunara: 642,92 € 110.000€110.000€

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: 3
Suprafata Suprafata utila: utila: 63.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 1 /4

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 0
Tip Tip compartimentare: compartimentare: Decomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Vechi

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

Blitz vă oferă spre vânzare un apartament de 3 camere decomandate, situat în cartierul Inel 2, în imediata apropiere
complexului Marvimex, o zonă cheie a cartierului, la 10 minute de mers pe jos de Școală Generală Nr. 23 și Academia de
Marină, la 2 minute de mers pe jos de stațiile pentru liniile de transport în comun. De asemenea, în imediata apropiere
regăsim piața Brick, farmacii, facultăți, supermarket-uri etc. Proprietatea este situată la etajul 1 al unui imobil
structurat pe 4 nivele. Beneficiază de centrală termică proprie, usă metalică la intrare, geamuri termopan. Orientarea
este VESTICĂ, suprafața utilă este de 63 mp, iar compartimentarea este decomandată, structurată astfel: living,
bucatarie foarte spațioasă, hol generos cu spații de depozitare, 1 baie, dormitor cu balcon, plus spații de depozitare
special amenajate pentru a optimiza spațiul. Se vinde mobilat și utilat precum reiese din poze. Pentru mai multe detalii
și vizionari, așteptăm să ne contactați.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.64.6 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Ideal pentru familie cu copii, grădinițe și scoli în
imediata apropiere la o distanta de maxim 10 minute
de mers pe jos.

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.


