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Lux! Apartament 2 camere, zona CaleaLux! Apartament 2 camere, zona Calea
SeverinuluiSeverinului

ID: ID: 65118AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 01.02.2022

Cartier: Cartier: Calea Severinului
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.436€ 
Rata lunara: Rata lunara: 394,52 € 67.500€67.500€

Persoana de contactPersoana de contact

Sergiu PirvuSergiu Pirvu
Senior Broker Partner

+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: 47.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 3 /4

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

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

Blitz vă propune spre vânzare un apartament recent renovat, într-o zonă foarte bună a Craiovei. situat la etajul 3 al
unui bloc cu 4 etaje. Apartamentul dispune de centrală termică, aer condiționat, geam termopan și ușă metalică.
Proprietarii au investit în renovarea totală a apartamentului. Iată câteva dintre investițiile realizate: montarea de
geamuri termopan inclusiv la balcon, schimbarea ușilor, montarea de parchet, gresie, faianță. Instalațiile electrice și
sanitare au fost refăcute, iar pereții au fost curățați până la zid, înainte de modernizare. Apartamentul este izolat
termic. Locuința oferă un confort sporit viitorilor proprietari, în urma acestor modernizări. Viitorii norocoși proprietari
nu vor mai trebui să investească în acest apartament în următorii ani. Apartamentul se vinde cu un spațiu extra de
depozitare, situat la intrarea în apartament, după cum se poate vedea în fotografii. Perfect pentru o familie, sau
pentru cei care vor să locuiască singuri. Ideal și pentru închiriere ulterioară, zona facilitează accesul la cele mai
importante puncte (centre comerciale, școli, linii de transport în comun).

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.94.9 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Un apartament cu un design deosebit, cu un confort
sporit, care își va găsi extrem de repede o familie pe
care să o găzduiască. Proprietari foarte amabili.

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.


