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Casă la cheie, parter, Casă la cheie, parter, ideal pentru o familie!ideal pentru o familie!

ID: ID: 65189CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 23.06.2021

Cartier: Cartier: Bariera Valcii
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 857€ 
Rata lunara: Rata lunara: 526,02 € 90.000€90.000€

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: 3
Suprafata Suprafata teren: teren: 382.00 mp
Front stradal: Front stradal: 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: 2
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

Casă nou-construită la cheie, semifinisată, pe un singur nivel, cuprinde living generos, o bucătărie, două dormitoare,
două băi, un hol și două spații de depozitare. La intrarea în casă există o terasă orientată către răsărit - poate fi
ideală ca loc de relaxare, iar în curte există spațiu suficient pentru amenajare foișor/ pisicină/loc de joacă pentru copii.
Curtea este împrejmuită cu gard, există placă turnată din ciment pentru parcare mașină.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 3.23.2 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

O casă cochetă și bine organizată, ideală pentru o
familie cu copii, apropierea de un lot de pădure
asigură aer curat și liniște.

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.


