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Casă superbă individuală de 146 mp utili, BarieraCasă superbă individuală de 146 mp utili, Bariera
VâlciiVâlcii

ID: ID: 79818CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 29.05.2022

Cartier: Cartier: Bariera Valcii
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.418€ 
Rata lunara: Rata lunara: 1.168,94 € 200.000€200.000€

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: 4
Suprafata Suprafata teren: teren: 311.00 mp
Front stradal: Front stradal: 19 m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 1
Nr bai: Nr bai: 2

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 2
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: Finisat
Material Material constructie: constructie: BCA
Tip acoperis: Tip acoperis: Tabla
Modalitate Modalitate vanzare: vanzare: Credit bancar,
Cash
Disponibilitate: Disponibilitate: Azi
Alte Alte criterii:criterii:
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Descriere ofertaDescriere oferta

BLITZ vă supune atenției un proiect deosebit de casă P + MS, cu 146 mp utili, 311 mp teren și toate utilitățile în cartierul
Bariera Vâlcii. Influențele mediteraneene, detaliile arhitecturale, decorațiunile casei și amenajarea curții, dar și
materialele folosite, atât la partea structurală, de rezistență, cât și la finisaje sunt tot atâtea motive pentru a îndrăgi
această proprietate și a vă dori să devină următoarea voastră casă. Casa se vinde la cheie, cu toate finisajele incluse,
pardoseli, pereți, uși, scară interioară și balcoane, obiecte sanitare, tâmplărie tripan, decorațiuni interioare și
exterioare, curtea amenajată cu gazon, copaci, alei pietonale și de mașină, gard și porți din tablă decupată cu laser.
Compartimentarea este una clasică, cu un open space generos ce include living și dining de 40 mp, apoi bucătăria mai
retrasă, un dormitor de oaspeți/birou, baie spațioasă, iar la mansarda supraînălțată regăsim 3 dormitoare, dintre care
două cu ieșire la balcoane, un dressing și o a doua baie, la fel de spațioasă ca cea de la parter. Te așteptăm la o
vizionare!, proiectul este la stadiul de finisaje, în primăvară se va preda, accesul este facil din strada principală, pe o
alee privată de 9 m.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.54.5 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

O casă superbă, un proiect deosebit, vino să te
convingi de calitatea materialelor și a execuției și să
surprinzi apusul pe balcon.

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.


