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Ofertă! Casă individuală de 250 mp, 951 mpOfertă! Casă individuală de 250 mp, 951 mp
teren, cartier Făcăiteren, cartier Făcăi

ID: ID: 100175CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 14.02.2023

Cartier: Cartier: Romanesti
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 436€ 
Rata lunara: Rata lunara: 637,07 € 109.000€109.000€

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: 8
Suprafata Suprafata teren: teren: 951.00 mp
Front stradal: Front stradal: 14 m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 1
Nr bai: Nr bai: 2

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 0
Niveluri:Niveluri:
Nr.garaje: Nr.garaje: 1
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 6
Vechime casa: Vechime casa: Veche

Destinatie: Destinatie: De locuit, Birouri/comercial,
De vacanță
Dotari: Dotari: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Semifinisat
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

Îți dorești o oază de liniște si relaxare? BLITZ îți propune azi o casă pe regim de P+E+M, în cartier Făcăi, la numai
câteva minute de punctele de interes, cu vecini liniștiți și peisaj frumos. Imobilul este semifinisat ceea ce oferă
cumpărătorului posibilitatea de a-și alege amenajările interioare. Casa dispune de beci de 17 mp utili, garaj de 38 mp și
seră cu schelet metalic și sticlă. La parter avem un salon mare de intrare, două dormitoare spațioase, un living open
space cu bucătărie, o baie, un hol mare, la etaj găsim trei dormitoare, un birou/ dressing, o baie și două holuri, iar la
mansardă două încăperi cu o suprafață utilă de 22 mp. Imobilul are o suprafață totală utilă de 250 mp și este amplsat
pe un teren de 951 mp. Este cu siguranță o proprietate care te va încânta! Cu siguranță se va vinde repede, așa că
grăbește-te!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Este perfectă pentru o familie care iubește spațiul
verde.

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.


