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Apartament in bloc nou - 2 camere, open spaceApartament in bloc nou - 2 camere, open space
- Inspectoratul de Politie- Inspectoratul de Politie

ID: ID: 64630AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 21.05.2021

Cartier: Cartier: George Enescu
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.364€ 
Rata lunara: Rata lunara: 438,35 € 75.000€75.000€

Persoana de contactPersoana de contact

+40351455333

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: 55.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: 5 /7

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

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: BCA
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Descriere ofertaDescriere oferta

Apartament într-un bloc nou, situat în apropierea Inspectoratului Județean de Poliție Dolj (strada Amaradia).
Apartamentul este situat la etaul 5/7 și este finisat (parchet, gresie, faianță). Apartamentul are centrala termică
montată. Dispune de două camere. semidecomandat (living + dining + dormitor) și de un spațiu care poate fi foarte
ușor amenajat ca dressing. Totul este nou, instalațiile electrice, sanitare, geamuri termopane, lift. Apartamentul
măsoară o suprafață utilă de 55mp și dispune de loc de parcare inclus în preț.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.84.8 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Un apartament perfect pentru amenajarea după
placul fiecăruia. Spațios, luminos, confortabil, gata
să-și primească amprenta personală a noilor
proprietari. Zona este foarte bună, în apropiere de
centre comerciale, spații verzi.

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.


