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Vila 330 mp S+P+E+P, Km 4-5Vila 330 mp S+P+E+P, Km 4-5

ID: ID: 77665CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 19.05.2023

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

Pret.mp: Pret.mp: 1.512€ 
Rata lunara: Rata lunara: 2.916,50 € 499.000€499.000€

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: 7
Suprafata Suprafata teren: teren: 677.00 mp
Front stradal: Front stradal: 18 m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 2
Nr bai: Nr bai: 3

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 1
Niveluri:Niveluri:
Nr.garaje: Nr.garaje: 1
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 3
Vechime casa: Vechime casa: Veche

Destinatie: Destinatie: De locuit, 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, Cash
Disponibilitate: Disponibilitate: Azi
Alte Alte criterii:criterii:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz va ofera spre vanzare o vila superba avand amprenta la sol 130 mp, teren 677 mp, compartimentata dupa cum
urmeaza: - La subsol se regăsește cămara pentru alimente , amenajată cu rafturi , lada frigorifica . In alte 2 încăperi
este amenajat loc de joaca pentru copii . In alte 2 încăperi este loc pentru depozitare și într-una este loc pentru călcat
. Accesul se face atat prin garaj cat și prin scările interioare din casa. - La parter se regăsește la intrarea in casa un
vestibul generos /antreu , o toaleta , un dressing , o bucatarie cu o mica extindere pentru zona de gătit și un living
generos. - La etaj se afla 3 dormitoare cu dressing-uri propii, o camera tehnica pentru depozitare, toaleta, terasa pe
toată lungimea casei. - Podul este liber , se poate desfășura orice fel de compartimentare, izolat in totalitate cu
spuma poliuretanică acum 2 ani. In spatele curții este amenajată o casa pentru mese festive / evenimente in familie .
Este in suprafața de aproape 50 mp și este finisata cu produse de inaltă calitate . Pe veranda acestei căsuțe se
regăsește un grătar confecționat manual din cărămida , cu plita de gătit etc. Gazonul este sub forma de rulouri .
Casa dispune de sistem automat de irigații , sistem supraveghere video, supraveghere firma paza și interfon de ultima
generație . Se vinde mobilată , utilată , toate incluse in prețul de vânzare .

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

O casa desprinsa parca din povesti.

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.


