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Apartament modern, 2 camere, decomandat,Apartament modern, 2 camere, decomandat,
Craiovita NouaCraiovita Noua

ID: ID: 94875AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 29.09.2022

Cartier: Cartier: Craiovita Noua
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.235€ 
Rata lunara: Rata lunara: 368,22 € 63.000€63.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Ana-Maria CretuAna-Maria Cretu
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: 51.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: Demisol /7

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: Modern/lux
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie: constructie: Beton, BCA
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Descriere ofertaDescriere oferta

Dacă ești în căutarea unui apartament de 2 camere, modern, într-o zonă foarte bună, aproape de mijloace de
transport în comun, situat în zona Craiovita Noua, trebuie neapărat să vezi această ofertă! Te invit să descoperi o
proprietate bine compartimentata, finalizată în 2017, finisată lux, situată în zona statia de salvare. Apartamentul se
află la demisolul unui bloc, are o suprafață utilă de 50 de mp și o compartimentare decomandată - cu hol, bucătărie,
un dormitor, un living si o baie cu geam pentru aerisire. De asemenea, dispune de o centrala proprie cu instalatie pe
cupru, geamuri termopan, usa metalica si interfon. Este izolat exterior si construita din BCA si beton. Apartamentul se
vinde mobilat și utilat. Apartamentul poate fi achiziționat atât cu cash, cât și prin credit bancar. Te asteptam la
vizionare!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.94.9 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Ideal pentru un cuplu.

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.


