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Casă de 120 mp utili, 350 mp teren, la cheie,Casă de 120 mp utili, 350 mp teren, la cheie,
zona Bariera Vâlciizona Bariera Vâlcii

ID: ID: 96219CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 15.05.2023

Cartier: Cartier: Bariera Valcii
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.026€ 
Rata lunara: Rata lunara: 935,15 € 160.000€160.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Alexandru PirotealaAlexandru Piroteala
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: 4
Suprafata Suprafata teren: teren: 290.00 mp
Front stradal: Front stradal: 13 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: Finisat
Material Material constructie: constructie: Beton, 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 propune spre vânzare case individuale la cheie, într-un ansamblu rezidențial în cartierul Bariera Vâlcii, cu
suprafață utilă cuprinsa intre 100 si 120 mp și teren intre 290 si 350 mp. Ansamblul rezidențial se află în proximitatea
mai multor puncte de interes: grădiniță, școală, farmacie, stație de autobuz, statie peco. Compartimentarea caselor
este următoarea: la parter un living, bucătărie, baie și terasă acoperită, iar la etaj trei dormitoare, o baie și un hol.
Imobilele sunt finisate cu glet și lavabil, tavane extensibile, vopsea decorativă de interior SAN MARCO, placări cu gresie
și faianță, parchet dublu stratificat, scară interioară placată cu gresie, balustradă metalică, uși PORTA DOORS,
întrerupătoare și prize Gewiss și Panasonic, încălzire prin pardoseală, pompă de căldură sau centrală pe gaz (în funcție
de dorința clientului). Vă așteptăm la vizionare!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Ideală pentru o familie!

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.


