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Vila rustica 140 mp, 386 mp teren, Km 4-5Vila rustica 140 mp, 386 mp teren, Km 4-5

ID: ID: 77671CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 29.11.2022

Cartier: Cartier: Km 4-5
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 2.000€ 
Rata lunara: Rata lunara: 1.636,51 € 279.999€279.999€

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: 5
Suprafata Suprafata teren: teren: 386.00 mp
Front stradal: Front stradal: 16 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: 2
Vechime casa: Vechime casa: Veche

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

Blitz va propune spre vanzare o vila cu 4 camere cu o suprafata utilă de 140 mp şi teren 386 mp. (deschidere 16 ml).
Casa a fost construită în anul 2006, acesata fiind prevăzută cu: - stâlpi şi grinzi de beton; - fundaţia are dublă
membrană izolatoare interioară şi exterioară, fundaţia este facută cu două centuri (inferioară şi superioară); - plăci
beton la parter şi etaj, pereţi exterior de BCA de 35 cm, pereţi interiori de BCA de 25 cm, -izolaţie polistiren de 10 cm,
tiglă Bramac, tâmplărie de PVC la ferestre cu 3 foi de geam . Ferestrele sunt prevăzute cu rulouri. Imobilul are
centrala proprie pe gaze de 29 KW şi aer conditionat, Casa este compartimentată astfel: - la parter (65 mp utili fără
terasă): Terasă 25 mp, living 29 mp, hol, baie, bucătărie -14 mp, cameră tehnică pentru centrală şi masină de spălat şi
uscător. - la etaj (65 mp utili fără balcon): 3 dormitoare cu suprafeţe între 14-15 mp fiecare, un balcon, o baie. Casa
are pod înalt, accesul fiind făcut cu scară rabatabilă (foto hol etaj). Uşile la interior şi exterior sunt făcute la comandă
din stejar, Gardul proprietăţii (aproape 80 ml) este făcut din BCA cu stâlpi şi centură din beton. Se accepta plata in
rate pe maxim un an sau credit ipotecar

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

O casa de vis

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.


