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Casa central, 260 mp utili, 500 mp teren, laCasa central, 260 mp utili, 500 mp teren, la
cheiecheie

ID: ID: 86545CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 11.05.2023

Cartier: Cartier: Central
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.731€ 
Rata lunara: Rata lunara: 2.630,11 € 450.000€450.000€

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: 7
Suprafata Suprafata teren: teren: 500.00 mp
Front stradal: Front stradal: 20 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: Veche

Destinatie: Destinatie: De locuit, Birouri/comercial
Dotari: Dotari: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Beton, Cărămidă
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 doresti o proprietate în zona centrală, perfecta pentru locuință de familie sau pentru investiție (policlinica, birouri,
grădiniță)? Iei oferim astăzi o casa de 260 mp utili, pe un teren de 508 mp, cu un front de 20 ml. La parter găsim un
living generos, birou, hol mare, 2 dormitoare, 2 verande, baie, dresing. La demisol va puteți bucura de răcoare vara și
caldura iarna, datorită grosimii pereților , în 4 camere, bucătărie, baie și cămară. Mansarda este un open space, de
mărimea unui apartament cu 3 camere, unde puteți amenaja spațiu de petreceri, de relaxare, sala de cinema, de
sport, birouri, sau orice alte activități creative. Casa este renovată, la cheie, cu excepția mansardei unde va puteți da
liber imaginației în amenajare, în funcție de plăcere și nevoie. Casa are placa turnata și fundația de beton și este
construita din cărămidă, iar acoperișul este din tablă. Dispune de toate utilitățile. În curte vă puteți bucura de un foișor
în compania prietenilor, de pomi fructiferi și multa verdeață, pentru a respira un aer cât mai curat. Vă garantam ca vă
veți bucura de zile liniștite și relaxante în aceasta proprietate!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

O oportunitate pentru cine isi doreste o proprietate
centrala, sau pentru investitie.

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.


