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Vila de 135 mp utili, teren 240 mp, centru LuminaVila de 135 mp utili, teren 240 mp, centru Lumina

ID: ID: 76053CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 27.04.2022

Cartier: Cartier: Lumina
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 963€ 
Rata lunara: Rata lunara: 759,81 € 130.000€130.000€

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: 3
Suprafata Suprafata teren: teren: 240.00 mp
Front stradal: Front stradal: 12 m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 1
Nr bai: Nr bai: 2

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 1
Niveluri:Niveluri:
Nr.garaje: Nr.garaje: 0
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 1
Vechime casa: Vechime casa: Nouă

Destinatie: Destinatie: De locuit, De vacanță
Dotari: Dotari: Parțial mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie: constructie: Cărămidă
Tip acoperis: Tip acoperis: Tabla
Modalitate Modalitate vanzare: vanzare: Credit bancar,
Cash
Disponibilitate: Disponibilitate: Azi
Alte Alte criterii:criterii:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Locuință permanentă sau de vacanță?Ambele variante sunt alegeri perfecte datorită localizării pe una din arterele
principale, la numai 10 minute de plajă și 12 minute de Constanța. Casa face parte dintr-un ansamblu rezidențial
securizat perimetral si are o dispunere decomandata ideală astfel că la parter regăsim în hol, un living generos si
luminos dat de suprafețele mari vitrate,un dormitor (birou), bucătărie închisă și o baie, iar la etaj regăsim 3 dormitoare
si o baie. Se pot observa materialele premium si finisajele de calitate superioară folosite de structura de cărămidă,
tencuiala si șapa mecanizata până la decoratiunile interioare care pot satisface orice gust. Va oferim la alegere o
casă cu 3 variante: la alb, la cheie, mobilată si utilata. Pretul afisat este pentru varianta la cheie cu utilități incluse.
Pentru orice detalii suplimentare cât și pentru a programa o vizionare nu ezitati sa ma contactati!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.34.3 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Locuinta potrivita ca rezidenta permanenta pentru
o familie moderna cat si ca locuinta de vacanta
datorita locatiei aproape de plaja.

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.


