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Apartament 4 camere, 90 mp, 2 boxe, zona 1Apartament 4 camere, 90 mp, 2 boxe, zona 1
MaiMai

ID: ID: 94962AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 21.10.2022

Cartier: Cartier: 1 Mai
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.811€ 
Rata lunara: Rata lunara: 952,68 € 163.000€163.000€

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: 4
Suprafata Suprafata utila: utila: 90.00 mp
Numar bai: Numar bai: 2
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: Parter /4

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 2
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, Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz va propune spre achizitionare un apartament modern de 4 camere, bilateral, compartimentarea fiind una
decomandata, cu o suprafata utila de 90 mp. Acesta este pozitionat la parterul unui bloc cu 4 niveluri în zona 1 Mai
(Ciuperca), Compartimentarea apartamentului este dupa cum urmeaza: hol, living, 3 dormitoare, 2 baie, bucatarie si 2
boxe ( în una dintre boxe se intra direct din apartament, având scara direct din zona de bucătărie). Imobilul dispune de:
geamuri termopan, usa metalica, centrală termică, aer condiționat și se vinde semi-mobilat. În proximitate se afla:
spitalul județean, stadionul, gradinite, scoli, licee, bănci, părculeț, cofetării, magazine, stații de autobuz, stații de taxi iar
centrul este la 10 minute de mers pe jos. Apartamentul fiind la parter are amenajată și o curtea exterioara cu un
balansoar, masa și scaune și se poate folosi ca și zona de recreere. Apartamentul se vinde semi-mobilat și utilat iar
blocul este construit în 1992.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.94.9 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Un apartament foarte spațios și util pentru o familie!

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.


