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Oportunitate investiție! 2 camere, decomandat,Oportunitate investiție! 2 camere, decomandat,
zona Orizontzona Orizont

ID: ID: 65116AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 13.12.2021

Cartier: Cartier: Craiovita Noua
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.413€ 
Rata lunara: Rata lunara: 429,58 € 73.500€73.500€

Persoana de contactPersoana de contact

Clara CioflanClara Cioflan
Broker II 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: 52.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 2
Etaj: Etaj: Parter /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: Parțial mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Renovabil
Material Material constructie: constructie: Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz vă propune spre vânzare un apartament situat la parterul unui bloc din zona Orizont, Craiovița Nouă. Este o
oportunitate pentru cei care caută o locuință pe care s-o amenajeze după propriile preferințe. Totodată este o
ocazie perfectă pentru cei care vor să investească în imobiliare cu scopul revânzării, după modernizare, sau pentru
închiriere. Zona facilitează accesul la principalele puncte de interes - școală, părculețe pentru copii, centre comerciale,
transport în comun. Ca dotări regăsim centrală termică și geamuri termopan. Cele două balcoane, permit folosirea
apartamentului drept spațiu comercial. Apartamentul dispune de o grădină a blocului, chiar în fața balcoanelor și se
vinde cu spațiu de depozitare - boxă. Pentru vizionare și detalii, folosiți formularul de contact.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.64.6 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Un apartament perfect pentru amenajare.
Reprezintă o oportunitate pentru investiții.

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.


