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Casă individuală, 630 mp, curte exterioară 550Casă individuală, 630 mp, curte exterioară 550
mp, zonă centralămp, zonă centrală

ID: ID: 76593CI
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 24.03.2022

Cartier: Cartier: Central
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 4€ 
Rata lunara: Rata lunara: 15,20 € 2.600€2.600€

Persoana de contactPersoana de contact

Patricia BudulicaPatricia Budulica
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: 15
Suprafata Suprafata teren: teren: 550.00 mp
Front stradal: Front stradal: m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 3
Nr bai: Nr bai: 6

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 1
Niveluri:Niveluri:
Nr.garaje: Nr.garaje: 0
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 4
Vechime casa: Vechime casa: Veche

Destinatie: Destinatie: Birouri/comercial
Dotari: Dotari: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie:constructie:
Tip acoperis: Tip acoperis: Tabla
Modalitate Modalitate vanzare:vanzare:
Disponibilitate: Disponibilitate: Azi
Alte Alte criterii:criterii:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz vă propune spre închiriere o casă individuală situată într-o zonă excelentă, la doar 5 minute distanta de centrul
vechi. Suprafața totală a acesteia este 630 mp, iar cea a curții exterioare este de 550 mp. Compartimentarea este
realizată astfel: - Subsol: 6 camere, baie, bucătărie; -Parter: 7 camere, 4 băi, bucătărie; - Etaj 1: 3 camere, baie,
bucătărie. Aceasta dispune și de alte facilități precum aer condiționat, centrală termică pe gaz, sistem de
supraveghere video și parcare privată. Este potrivita pentru o multitudine de activitati comerciale si dispune si de o
autorizatie pentru a functiona drept institutie de invatamant. Este imediat disponibilă.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.84.8 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Este potrivită pentru orice activitate de tip
grădinița, școală sau afterschool, dar și pentru a fi
folosită drept clinică, clădire de birouri sau alte
activități comerciale.

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.


