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Casa individuala, 140 mp, cu teren de 341 mp,Casa individuala, 140 mp, cu teren de 341 mp,
BranisteBraniste

ID: ID: 98749CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 16.12.2022

Cartier: Cartier: Branişte (Podari)
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 950€ 
Rata lunara: Rata lunara: 777,34 € 133.000€133.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Madalina CosmulescuMadalina Cosmulescu
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: 3
Suprafata Suprafata teren: teren: 341.00 mp
Front stradal: Front stradal: m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 1
Nr bai: Nr bai: 2

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 1
Niveluri:Niveluri:
Nr.garaje: Nr.garaje: 0
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 2
Vechime casa: Vechime casa: Nouă

Destinatie: Destinatie: De locuit, De vacanță
Dotari: Dotari: Parțial mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: BCA
Tip acoperis: Tip acoperis: Țiglă
Modalitate Modalitate vanzare: vanzare: Credit bancar,
Cash
Disponibilitate: Disponibilitate: Azi
Alte Alte criterii:criterii:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Iti oferim azi o casa superba construita cu mare grija si drag, cu materiale de calitate! Casa are la parter hol,un living
foarte spatios, baie si bucatarie, iar la mansarda 3 dormitoare si o baie. Designul interior este conceput si realizat cu
drag si pasiune, este o casa cu personalitate, care iti va placea cu siguranta, si mai mult, le va placea si copiilor foarte
mult! Casa dispune de centrala pe peleti, apa de la retea,curent,canalizare si gaze- cu care a fost semnata bransarea.
Constructia este din BCA cu izolatie de 10 cm, acoperis din tigla ceramica . Accesul se face ușor și rapid din principală
, casa aflându-se într-o zonă liniștită, cu vecini cumsecade, la doar 5 minute de centrul orașului sau spitalul județean,
aproape de școală, liceu, hypermarket, reprezentând o opțiune bună pentru o familie cu copii sau un cuplu.In curte va
puteti bucura de un gratar construit, de un loc de joaca pentru copii si de un loc de relaxare! Casa este o adevarata
oaza de relaxare așa ca va așteptăm la vizionare!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.94.9 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

O bună opțiune de casă într-o zonă liniștită și
apropiată de centrul orașului și diverse alte puncte
de interes.

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.


