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Apartament in bloc nou, 3 camereApartament in bloc nou, 3 camere
decomandate, Severinului, zona Biladecomandate, Severinului, zona Bila

ID: ID: 65339AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 07.03.2022

Cartier: Cartier: Calea Severinului
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.667€ 
Rata lunara: Rata lunara: 876,70 € 150.000€150.000€

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: 3
Suprafata Suprafata utila: utila: 90.00 mp
Numar bai: Numar bai: 2
Nr balcoane: Nr balcoane: 2
Etaj: Etaj: 6 /8

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: BCA
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz vă propune spre vânzare un apartament deosebit, într-o zonă cu potențial fantastic (în apropierea viitorului Mall
din zona Calea Severinului). Apartamentul măsoară 90 mp utili, dispune de două balcoane deschise, care asigură o
priveliște extraordinară. Ca dotări regăsim centrală termică (cu încălzire prin pardoseală), aer condiționat, geamuri
termopan premium, finisaje de lux și mobilă realizată pe comandă, la cea mai înaltă calitate. Apartamentul se vinde
utilat și mobilat, cu electrocasnice premium. Viitoarea dvs. locuință vă va asigura confortul necesar și din punct de
vedere al depozitării, existând numeroase dressinguri realizate pe comandă. Apartamentul se află la etajul 6, lucru
care oferă o priveliște senzațională. Blocul dispune de parcare proprie, cu barieră, într-o zonă exclusivistă, iar
apartamentul se vinde cu tot cu locul de parcare.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.94.9 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Oportunitate pentru investiție. Pe lângă confortul pe
care îl oferă acest apartament, zona asigură o
creștere a prețului în viitorul apropiat, luând în
considerarea construcția noului Mall al Craiovei,
chiar peste strada imobilului.

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.


