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Apartament 2 camere, etaj 1, Zona NielaApartament 2 camere, etaj 1, Zona Niela

ID: ID: 65883AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 01.02.2022

Cartier: Cartier: Craiovita Noua
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.279€ 
Rata lunara: Rata lunara: 321,46 € 55.000€55.000€

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: 43.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 1 /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: Parțial mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Beton
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz vă propune spre vânzare un apartament cu două camere, semidecomandat, situat la etajul 1 al unui bloc cu 4
etaje, din zona Niela. Apartamentul măsoară o suprafață de 43 de mp utili, sufrageria a fost extinsă în balconul care a
fost închis, pentru a câștiga spațiu. Ca dotări regăsim geamuri termopan, gresie, faianță, parchet și ușă metalică.
Apartamentul este situat într-o zonă liniștită, ferită de agitația de la strada principală, iar blocul este înconjurat de
spații verzi. În apropiere se află importante centre comerciale, bănci, farmacii și școli, lucru care îl face perfect pentru
o închiriere pe termen lung. Apartamentul este perfect locuibil, nu necesită investiții semnificative. Apartamentul este
îngrijit și lasă impresia de spațiu. Este izolat termic, iar blocul este construit în 1977, din beton armat. Pentru detalii și
vizionare, folosiți formularul de contact.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.74.7 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Un apartament care lasă impresia de mai mult
spațiu decât este în acte. Într-o zonă foarte bună a
cartierului Craiovița, în apropiere de bănci, farmacii,
spații comerciale și școli. Pretabil pentru investiții,
perfect locuibil, nu necesită investiții majore.

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.


