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Apartament 2 camere, dressing, bloc nou, zonaApartament 2 camere, dressing, bloc nou, zona
Grădina BotanicaGrădina Botanica

ID: ID: 90955AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 02.05.2023

Cartier: Cartier: Central
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.871€ 
Rata lunara: Rata lunara: 721,82 € 123.500€123.500€

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

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: Mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie: constructie: Beton, BCA

https://www.blitz.ro
https://www.blitz.ro/craiova
https://www.blitz.ro/craiova/vanzari-apartamente
https://www.blitz.ro/craiova/vanzari-apartamente/central
https://www.blitz.ro/craiova/apartament-vanzare-2-camere-central-blitz90955av
https://www.blitz.ro/craiova/vanzari-apartamente/central
https://www.blitz.ro/craiova/vanzari-apartamente/central/zona-
tel:+4 0351 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

Va oferim spre vanzare un apartament complet mobilat și utilat ce a fost conceput cu ajutorul unui designer de
interior care a fost atent și la cele mai mici detalii. In proximitatea zonei exista acces pentru mijloace de transport in
comun, restaurante, magazine, clinici medicale, scoli, licee, grădina botanica, iar centru orașului este la doar 5 minute.
Apartamentul este situat la etajul 4/4 (blocul beneficiind de lift), al unui imobill finalizat in anul 2021, are o suprafata
totala de 71 mp, compartimentarea este una decomandata, după cum urmează: hol, living open-space cu bucătăria,
dressing, dormitor, debara, baie și o terasa destul de spațioasă. A fost proiectat la cele mai inalte specificatii, cu
tavane inalte, proportii impresionante ale camerelor, având centrală proprie cu încălzire prin pardoseala, aerul
condiționat fiind unul de foarte buna calitate (Daikin) iar livingul are deschidere spre o terasa fermecătoare, ce va
ofera o priveliște superba către apus. În momentul de fata apartamentul este dat spre închiriere cu suma de 600
euro /luna iar in cazul în care se dorește, se poate vinde cu tot cu chiriaș.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Perfect pentru o investiție!

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.


