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Apartament 2 camere, lux, incalzire inApartament 2 camere, lux, incalzire in
pardoseala, zona Centralapardoseala, zona Centrala

ID: ID: 74352AI
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 06.01.2022

Cartier: Cartier: Central
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 8€ 
Rata lunara: Rata lunara: 3,21 € 550€550€

Persoana de contactPersoana de contact

Patricia BudulicaPatricia Budulica
Broker II Partner

+40 351 455 333

office@blitz.ro

Contact agentieContact agentie

Fix:Fix: +40351455333
Email:Email: office@blitz.ro
Adresa: Adresa: 
- str. Brestei nr. 26, Craiova

CaracteristiciCaracteristici

Numar camere: Numar camere: 2
Suprafata Suprafata utila: utila: 65.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 1 /3

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 1
Tip Tip compartimentare: compartimentare: Decomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Nou

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Modern/lux
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie:constructie:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Se oferă spre închiriere un apartament cu 2 camere situat in zona Centrala, intr-un complex rezidential exclusivist
finalizat in mai 2021. Apartamentul se afla la etajul 1 într-un imobil P+3 ce dispune de lift și are o suprafață de 65 mp
compartimentată astfel:un hol spațios,1 dormitor,1 baie, living, bucătărie și un balcon foarte spațios de 15m2, ce
dispune de încălzire prin pardoseală. Este complet mobilat și dotat cu mașină de spălat,aragaz,hotă, combină
frigorifică, 2 Tv-uri Smart, aer condiționat. Pentru a beneficia de tot confortul proprietatea dispune de încălzire prin
pardoseală prin intermediul centralei proprii Ariston. Poziționarea apartamentului într-un ansamblu rezidential in zona
centrală a orașului vă oferă siguranță și liniște, ansamblul beneficiind de curte proprie, loc de parcare și video interfon,
aflându-se la prima închiriere. Va asteptam cu drag pentru detalii suplimentare si vizionare!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Potrivit pentru un cuplu.

ObservatiiObservatii

© BLITZ. Agentie Imobiliara Craiova. © BLITZ. Agentie Imobiliara Craiova. 

Toate drepturile rezervate

Orar :Orar : Luni - Vineri: 8:00 - 17:30 Adresa: Adresa: 
- str. Brestei nr. 26, Craiova

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.


