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Apartament 3 camere, decomandat, lux, primaApartament 3 camere, decomandat, lux, prima
inchiriere, zona Calea Severininchiriere, zona Calea Severin

ID: ID: 77835AI
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 05.02.2022

Cartier: Cartier: Calea Severinului
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 8€ 
Rata lunara: Rata lunara: 3,80 € 650€650€

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: 3
Suprafata Suprafata utila: utila: 80.00 mp
Numar bai: Numar bai: 2
Nr balcoane: Nr balcoane: 2
Etaj: Etaj: 5 /6

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 iti propune spre inchiriere un apartament de LUX, in zona Auchan-Cv9. Apartamentul este situat la etajul 5/6, intr-
un bloc nou, finalizat in 2019, si are un view superb asupra orașului. Compartimentarea este decomandata și dispusă
astfel: 2 dormitor, living open space cu bucataria, 2 bai si 2 balcoane. Unul dintre balcoane având 9 mp. Suprafață
totala a apartamentului este de 80 mp. Apartamentul se afla la PRIMA INCHIRIERE, si este mobilat si utilat cu produse
de cea mai inalta calitate. Ca si dotari, apartamentul beneficiaza de: încălzire/răcire cu ajutorul pompelor de caldura
prin ventiloconvectoare, masina de spalat haine, mașină de spălat vase, televizor, aspirator robot, geamuri termopan
cu tamplarie din PVC tripan cu 7 camere, usa din lemn triplu stratificat la intrare și uși de interior din lemn dublu
stratificat (aduse din Italia). In pretul apartamentului se ofera si 1,2 locuri de parcare în parcare privata închisă cu
bariera. În apropiere se afla: marketul Auchan, stații de autobuz și tramvai, stație de taxi, sali de forță, grădina
botanica la 700 m și aproximativ 1 km pana în centrul orașului. Blocul beneficieaza de sistem de supraveghere 24\24h.
Pe mine m-a convins, te astept si pe tine la vizionare!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Potrivit pentru o familie.

ObservatiiObservatii
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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.


