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Rafinament si eleganta, Casa P+E, 226 mp cuRafinament si eleganta, Casa P+E, 226 mp cu
teren de 430 mp, zona Metro!teren de 430 mp, zona Metro!

ID: ID: 100171CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 20.05.2023

Cartier: Cartier: Periferie
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.239€ 
Rata lunara: Rata lunara: 1.636,51 € 280.000€280.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Catalin BadeaCatalin Badea
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: 5
Suprafata Suprafata teren: teren: 430.00 mp
Front stradal: Front stradal: 18 m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 1
Nr bai: Nr bai: 3

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 1
Niveluri:Niveluri:
Nr.garaje: Nr.garaje: 0
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 4
Vechime casa: Vechime casa: Nouă

Destinatie: Destinatie: De locuit
Dotari: Dotari: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie: constructie: Beton, Cărămidă
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

Cauți o casă la cheie, amenajată și finisată după ultimele tendințe, intr-o zona linistita si relaxata la 5 minute de oras?
Atunci, BLITZ îți oferă o proprietate deosebita,la marginea orașului, într-o zonă exclusivistă, intrarea pe strada fiind
monitorizată video. Imobilul de 180mp utili P+E este amplasat pe un teren de 430 mp. Făcut pentru a satisface și cele
mai înalte standarde cu materiale de o calitate superioară. La amenajările interioare au fost folosite vopsele Caparol
și San Marco, gresia, faianța și parchetul sunt de la District Design, tâmplărie PVC Salamander, ușile Porta Doors, iar
scările sunt din lemn masiv de stejar. La parter avem un living open space cu bucătărie despărțite printr-un bar înalt
cu blat din lemn de stejar, un dormitor spațios /birou cu vedere pe terasa mereu însorită, o baie și o terasă unde poți
să te relaxezi cu un pahar de vin privind apusul. La etaj găsim un dormitor matrimonial care beneficiază de un balcon
mare cu vedere tot spre apus, un dressing propriu și de o baie matrimonială și alte două dormitoare cu baie pe hol.
Designul interior este conceput și realizat cu drag și pasiune, este o casă cu personalitate, care îți va plăcea cu
siguranță, și mai mult, le va plăcea și copiilor foarte mult! Casa dispune de încălzire în pardoseală cu centrală termică
pe gaz și de un pod înalt cu placă ce poate fi mansardat, porțile de intrare sunt din fier forjat cu disign modern și cu
sistem de deschidere automată, sistem de irigare gazon cu instalație automată, fosă septică de 3000L, puț forat la
60m adâncime și este racordată la curent electric și gaze naturale. Suntem convinși ca îți va plăcea!!!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Ideala 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.


