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Ocazie! 2 camere decomandate, Rovine, recentOcazie! 2 camere decomandate, Rovine, recent
renovatrenovat

ID: ID: 64197AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 10.06.2021

Cartier: Cartier: Rovine
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.340€ 
Rata lunara: Rata lunara: 414,97 € 71.000€71.000€

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: 53.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 3 /4

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 0
Tip Tip compartimentare: compartimentare: Decomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Vechi

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Modern/lux
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie: constructie: Beton

https://www.blitz.ro
https://www.blitz.ro/craiova
https://www.blitz.ro/craiova/vanzari-apartamente
https://www.blitz.ro/craiova/vanzari-apartamente/rovine
https://www.blitz.ro/craiova/apartament-vanzare-2-camere-rovine-blitz64197av
https://www.blitz.ro/craiova/vanzari-apartamente/rovine
https://www.blitz.ro/craiova/vanzari-apartamente/rovine/zona-
tel:+40351455333
mailto:office@blitz.ro
tel:+ 0264-333.777
mailto:office@blitz.ro


4.5

5.0

5.0

4.0

5.0

Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz va ofera spre vanzare un apartament recent renovat cu materiale de calitate, perfect pentru cupluri tinere sau
pentru investiție, putând fi cumpărat și pentru închiriere, având în vedere zona foarte facilă și faptul că apartamentul
nu mai necestiă nicio investiție. Apartamentul este situat la nivelul 3/4 al unui imobil din Rovine (Zona Liceului "Tudor
Arghezi"). Este mobilat și utilat, perfect pentru locuit (este liber). Mobila este realizată pe comandă, ferestrele au fost
înlocuite cu termopane Q Fort, instalațiile electrice și sanitare au fost refăcute. Apartamentul se vinde împreuna cu
spațiul de depozitare - boxă la subsol. Au fost demarate acțiunile pentru montarea conductei de gaz pe casa scării.
Apartamentul poate fi achitat cash și prin credit imobilar, fără prima casă însă. Zona liniștită, spații verzi, aproape de
părculețul de la Poșta din Rovine. Pentru detalii și vizionare, folosiți datele de contact. Prețul este foarte puțin
negociabil.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.74.7 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Un apartament superb! Cochet, amenajat cu mult
bun gust, perfect pentru cupluri tinere, sau pentru
investiție. Poate fi cumpărat și propus la închiriere
imediat. Nu necesită niciun fel de investiții. Zona este
foarte bună, oferă acces la transport în comun,
magazine în apropiere (Lidl, Carrefour, Profi),
aproape de poșta și liceul "Tudor Arghezi". Proprietari
foarte amabili.

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.


