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Vila superba S+P+1E+M, Tomis IIVila superba S+P+1E+M, Tomis II

ID: ID: 78912CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 08.05.2023

Cartier: Cartier: Tomis II
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 849€ 
Rata lunara: Rata lunara: 1.870,30 € 320.000€320.000€

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: 5
Suprafata Suprafata teren: teren: 200.00 mp
Front stradal: Front stradal: 13 m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 2
Nr bai: Nr bai: 4

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 2
Niveluri:Niveluri:
Nr.garaje: Nr.garaje: 1
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 2
Vechime casa: Vechime casa: Nouă

Destinatie: Destinatie: De locuit, Birouri/comercial,
De vacanță
Dotari: Dotari: Modern/lux
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
Disponibilitate: Disponibilitate: Azi
Alte Alte criterii:criterii:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz va propune spre vânzare o vila de lux, complet mobilata şi utilata, situata în zona centrala intre tomis 2 şi faleza
nord. Vila a fost finalizata în anul 2015 din bca cu acoperiş şi ţiglă Bramac. Casa dispune de următoarele facilităţi:
centrala proprie pe gaz (viessman 65kw), panou solar, aer condiţionat pe fiecare etaj, cablu, apa, curent electric şi
canalizare. Poarta şi uşa de la garaj sunt electrice. De asemenea, vila este dotata cu iluminator semicircular în
acoperiş oferindu-i lumina naturala pe tot parcursul zilei. Compartimentarea se prezinta astfel: - La subsol se afla
garajul, grup sanitar, camera centralei, o crama şi spaţiu de depozitare. - La parter dispune de un living generos, o
bucătărie open space, grup sanitar şi acces către curtea din spate. - La etajul 1 dispune de 2 dormitoare mari cu
balcoane, o baie si o camera de depozitare. - La mansarda se afla 1 bucatarie, 1 baie, 2 dormitoare şi o terasa cu
vedere la centru şi faleza nord. - Mansarda este făcută în stil rustic şi modern. Atât în curtea din fata cat şi în cea din
spate se găsesc mici spatii verzi. Curtea din spate dispune de un grătar, masa şi scaune din ratan. Casa este păzită
de o firma de securitate ce are sediul la câteva case distanta.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Ideala atât pentru locuinţă de familie cât şi pentru
investiţie.

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.


