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Apartament de lux cu 2 camere in zonăApartament de lux cu 2 camere in zonă
CentralăCentrală

ID: ID: 82984AI
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 03.10.2022

Cartier: Cartier: Central
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 10€ 
Rata lunara: Rata lunara: 3,80 € 650€650€

Persoana de contactPersoana de contact

Ana-Maria CruceruAna-Maria Cruceru
Franchise Manager Craiova

+4 0351 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: 2
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

Blitz propune spre închiriere un apartament Smart cu 2 camere, 65 mp, situat în zonă Centrală și cu un design
luxuriant, creat pentru a satisface cele mai înalte standarde de calitate și confort. Imobilul este situat la etajul 1 al unul
bloc nou cu 3 nivele, având în proximitate Hotelul Casa David și Centrele Medicale Phoenix și Regina Maria. Suprafața
de 65 mp este încălzită prin centrală termică și este completată de 2 balcoane spațioase, închise. Compartimentarea
este decomandată. Apartamentul este dotat cu aer condiționat atât în living, cât și în dormitor. Dispune de 2
SmartTV-uri, canapea Smart în living, cu boxe prin conectare bluetooth și wi-fi încorporate, benzi luminoase cu o
varietate amplă de culori și jocuri de lumini. Toate funcțiile, inclusiv accesul în apartament, dar și în clădire, pot fi
efectuate prin aplicația de mobil sau tabletă. Este dotat cu espressor de cafea, cuptor cu microunde, mașină de
spălat vase, mașină de spălat rufe și uscător. Dispune de loc de parcare privat. Se închiriază complet mobilat și utilat!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Este un apartament cu un design remarcabil ce
pune la dispoziție, în întregimea conceptului, un înalt
standard de confort și calitate!

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.


