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Superb şi cochet într-o zona liniștită. 2 camere,Superb şi cochet într-o zona liniștită. 2 camere,
decomandat, Brazdă, zona Liceului "Ștefandecomandat, Brazdă, zona Liceului "Ștefan
Velovan"Velovan"

ID: ID: 64255AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 11.05.2021

Cartier: Cartier: Brazda lui Novac
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.313€ 
Rata lunara: Rata lunara: 368,22 € 63.000€63.000€

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: 48.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 1 /4

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 0
Tip Tip compartimentare: compartimentare: Decomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Vechi

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz vă oferă spre vânzare un apartament situat la etajul 1/4 al unui bloc dintr-o zonă foarte liniștită a cartierului
Brazda lui Novac. Este înconjurat de spații verzi care oferă umbră locuinţei, ideal pe timp de vară. Totodată,
apartamentul este dotat cu AC și centrală termică şi geamuri termopan. Este foarte cochet, amenajat cu bun gust,
îngrijit și curat. Stare excelentă, parchet, gresie, faianţă. Balconul are copertină. Un raport pret / calitate excelent, o
zonă superbă, iar casa scării este foarte îngrijită. Nu a fost niciodată închiriat, au locuit doar actualii proprietari acolo.
Ideal pentru cei care caută un loc liniştit, pentru familii sau pentru cei care investesc pentru închiriere sau revânzare.
Apartamentul este prezentat la un preț excelent, motiv pentru care este foarte puțin negociabil. Pentru detalii și
vizionare, folosiți formularul de contact.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.84.8 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Un apartament foarte cochet, curat și îngrijit.
Foarte primitor, spațios, luminos, amenajat cu bun
gust. Perfect pentru familii. Oportunitate și pentru
investit în reamenajare și revânzare / închiriere. Pare
mai spaţios în realitate, 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.


