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Apartament de 2 camere, decomandat, 65 mp,Apartament de 2 camere, decomandat, 65 mp,
BrazdaBrazda

ID: ID: 88011AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 07.03.2023

Cartier: Cartier: Brazda lui Novac
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 
Rata lunara: Rata lunara: 432,51 € 74.000€74.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Natalia MitaNatalia Mita
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: 0.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: 3 /4

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

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Beton,
Cărămidă, BCA

https://www.blitz.ro
https://www.blitz.ro/craiova
https://www.blitz.ro/craiova/vanzari-apartamente
https://www.blitz.ro/craiova/vanzari-apartamente/brazda-lui-novac
https://www.blitz.ro/craiova/apartament-vanzare-2-camere-brazda-lui-novac-blitz88011av
https://www.blitz.ro/craiova/vanzari-apartamente/brazda-lui-novac
https://www.blitz.ro/craiova/vanzari-apartamente/brazda-lui-novac/zona-
tel:+40 351 455 333
mailto:office@blitz.ro
tel:+ 0264-333.777
mailto:office@blitz.ro


5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

Descriere ofertaDescriere oferta

BLITZ vă propune spre vânzare un duplex modern, spațios, la etajul 3 și 4, al unui bloc cu 4 niveluri, in cartierul Brazdă
din zona Unității Militare, ferit de zgomotul si agitatia marilor bulevarde. Compartimentarea este una decomandată,
de 2 camere, cu o suprafață de 65 mp utili, fără a avea zonă de balcon. Apartamentul se regăsește împărțit astfel: la
parter regăsim zona de bucătărie și dining, spațiu de depozitare sub scări ( structură de lemn ), iar la etaj regăsim 2
camere decomandate ( pe zona de living este și un dressing spațios ) și baie. Ca îmbunătățiri avem: izolație exterioară,
centrală proprie, tâmplărie pvc, mobilat și utilat. Prețul este negociabil! Nu ezitați să stabiliți o vizionare!!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Perfect pentru familie și 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.


