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Casă boierească, 409 mp desfășurați, 1600 mpCasă boierească, 409 mp desfășurați, 1600 mp
teren, Centralteren, Central

ID: ID: 98585CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 25.04.2023

Cartier: Cartier: Central
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.589€ 
Rata lunara: Rata lunara: 3.799,05 € 650.000€650.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Luminita ConeaLuminita Conea
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: 7
Suprafata Suprafata teren: teren: 1600.00 mp
Front stradal: Front stradal: 10 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: 4
Vechime casa: Vechime casa: Veche

Destinatie: Destinatie: De locuit, Birouri/comercial,
De vacanță
Dotari: Dotari: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Renovabil
Material Material constructie: constructie: Cărămidă, Lemn
Tip acoperis: Tip acoperis: Tabla
Modalitate Modalitate vanzare: vanzare: În rate, Credit
bancar, Cash
Disponibilitate: Disponibilitate: Azi
Alte Alte criterii:criterii:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz iți oferă astăzi oportunitatea de a locui central, pe un teren de 1600 mp, intr-o casă boierească superbă de 273
mp utili. Casa este in curs de renovare, există și un proiect pentru locuință de lux, cu piscină, se poate pune la dispoziție
și echipa pentru finalizarea lucrărilor, sau o poate finaliza chiar proprietarul. Prețul este pentru stadiul la care se află
acum proprietatea. La parter, sunt 5 camere , două holuri mari și o baie, iar la demisol, 2 camere, bucătărie și baie.
Demisolul este finisat, iar la parter o cameră și baia. Casa este de o frumusețe aparte, înălțimea tavanelor și grinzile
lăsate la vedere pentru a descrie atmosfera de altădată a aerului burghez dând o valoare de nestemată proprietății.
Terenul, mai mult decât generos pentru zona centrală vă permite construcția unei anexe, a unei piscine cu terasă și loc
pentru petreceri și chiar a unui garaj încăpător. O puteți transforma și în grădiniță, clinică sau birouri, spațiul și terenul
va permit din plin asta. Vino sa te convingi de frumusețea proprietății și să-ți pui amprenta în amenajarea și
redecorarea ei!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

O proprietate specială, perfectă pentru familia ta,
sau pentru investiție!

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.


