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Casă la roșu P + E, 101 mp utili, 300 mp curte,Casă la roșu P + E, 101 mp utili, 300 mp curte,
VeteranilorVeteranilor

ID: ID: 97929CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 08.05.2023

Cartier: Cartier: Veteranilor
Zona: Zona: ANL Parc

Pret.mp: Pret.mp: 1.535€ 
Rata lunara: Rata lunara: 905,93 € 155.000€155.000€

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: 300.00 mp
Front stradal: Front stradal: 22 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: 4
Vechime casa: Vechime casa: În construcție

Destinatie: Destinatie: De locuit
Dotari: Dotari: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: La roșu
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:

https://www.blitz.ro
https://www.blitz.ro/craiova
https://www.blitz.ro/craiova/vanzari-case-vile
https://www.blitz.ro/craiova/vanzari-case-vile/veteranilor
https://www.blitz.ro/craiova/casa-vanzare-4-camere-veteranilor-blitz97929cv
https://www.blitz.ro/craiova/vanzari-case-vile/veteranilor
https://www.blitz.ro/craiova/vanzari-case-vile/veteranilor/zona-anl-parc
tel:+4 0351 455 333
mailto:office@blitz.ro
tel:+ 0264-333.777
mailto:office@blitz.ro


3.5

3.5

4.0

4.0

4.0

Descriere ofertaDescriere oferta

BLITZ vă propune spre vânzare o casă la roșu P + E de 101 mp utili, cu 300 mp curte, situată într-o zonă liniștită, cu
acces facil și aproape de punctele de interes, ferită de zgomotul și poluarea orașului, dotată cu facilitățile unei zone
rezidențiale moderne. Designul modern și totodată practic se află în armonie perfectă cu natura al cărei peisaj ne
oferă plusul de energie și relaxare necesare unui trai împlinit. Construcția este realizată folosind materiale de calitate
și este dispusă pe două niveluri având următoarea compartimentare: - Parter: bucătăria, o baie, un living generos în
care putem petrece clipe memorabile împreună cu familia și prietenii, cu ieșire la o terasă unde vă puteți relaxa după
o zi de muncă, un birou și o cameră tehnică. - Etaj: 3 dormitoare, două cu ieșire la balcon, o baie și un hol. Casa se vinde
la roșu, cu acoperiș, tâmplărie și instalații, iar curtea adusă la cota zero. Imobilul va dispune de toate utilitățile, strada
este recent asfaltată și are o lățime de 9 m.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 3.83.8 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

O casă potrivită pentru o familie tânără cu copii.

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.


