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Exclusivist! Apartament 2 camere, open space,Exclusivist! Apartament 2 camere, open space,
bloc nou construit de Reconbloc nou construit de Recon

ID: ID: 64640AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 12.06.2021

Cartier: Cartier: Bariera Valcii
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.154€ 
Rata lunara: Rata lunara: 438,35 € 75.000€75.000€

Persoana de contactPersoana de contact

+40351455333

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 /2

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

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

Apartamentul este open space, are două camere (living + dormitor) și o cameră separată pentru dressing sau birou.
Totul este nou, blocul este dat în folosință în 2019. Arată impecabil atât apartamentul, cât și casa scării. Apartamentul
dispune de centrală termică, aer condiționat, balcon închis, geamuri termopan, geamuri din podea la dormitor și se
vinde cu loc de parcare. Suprafața apartamentului măsoară 65 de mp. Este situat la etajul 1, într-un bloc de 2 etaje,
construit de Recon. Apartamentul se află într-un complex de apartamente, cu acces pe bază de cartelă (este închis
accesul general). Apartamentul se află în zona Bariera Vâlcii, în apropierea cartierului Magnolia. Apartamentul se vinde
neutilat și nemobilat la prețul de de 78,000. Proprietarii acceptă discuții pentru vânzarea mobilată și utilată. Pentru
detalii și vizionare, folosiți formularul de contact.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.64.6 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Un apartament impecabil, întreținut, ideal pentru cei
care caută confortul și exclusivitatea la un preț mai
mult decât rezonabil. Proprietari foarte amabili.

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.


