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Case individuale, 93 mp utili cu 400 mp teren,Case individuale, 93 mp utili cu 400 mp teren,
toate utilitățile, zona Aeroporttoate utilitățile, zona Aeroport

ID: ID: 75300CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 04.07.2022

Cartier: Cartier: Aeroport
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.290€ 
Rata lunara: Rata lunara: 701,36 € 120.000€120.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Gigi MarinescuGigi Marinescu
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 teren: teren: 400.00 mp
Front stradal: Front stradal: 17,5 m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 1
Nr bai: Nr bai: 2

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 0
Niveluri:Niveluri:
Nr.garaje: Nr.garaje: 0
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 3
Vechime casa: Vechime casa: Nouă

Destinatie: Destinatie: De locuit
Dotari: Dotari: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Semifinisat
Material Material constructie: constructie: BCA
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 un proiect deosebit de case pe un singur nivel cu suprafață utilă de 93 mp utili și 400 mp de teren,
într-un cartier rezidențial din zona Aeroportului. Casele sunt compartimentate după cum urmează: open space cu
living, dining și bucătărie (35,14 mp), 3 dormitoare (13,14 mp), 2 băi și o terasă la intrare de 8,78 mp. Locuințele se vând
la stadiul finisat la exterior, cu curtea amenajată cu gard, gazon, pavaj și alei pentru parcat mașina, iar la interior la
gri, cu centrală termică pe gaz, pereții la alb, fără pardoseală și uși urmând ca viitori locatari să își aleagă materialele
de finisaje în funcție de bugetul propriu. La cerere, se poate face un preț și cu toate finisajele incluse, la cheie. Casele
sunt ușor accesibile din mai multe direcții, construite cu suflet și doar cu materiale de calitate, dispun de toate
utilitățile, stație de autobuz și hypermarket în apropiere. Te invităm la o vizionare pentru a te convinge de toate
acestea.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.64.6 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

O foarte bună oportunitate de case pentru cei care
apreciază lucrul bine făcut, într-o zonă excelentă, cu
toate utilitățile și foarte ușor accesibilă.

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.


