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Garsonieră 31 mp, spațioasă, luminoasă, zonaGarsonieră 31 mp, spațioasă, luminoasă, zona
BresteiBrestei

ID: ID: 87803AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 22.06.2022

Cartier: Cartier: Brestei
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.226€ 
Rata lunara: Rata lunara: 222,10 € 38.000€38.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Ana-Maria CruceruAna-Maria Cruceru
Franchise Manager Craiova

+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: Garsonieră
Suprafata Suprafata utila: utila: 31.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: 2 /4

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 1
Tip Tip compartimentare: compartimentare: Decomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Vechi

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie:constructie:
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Descriere ofertaDescriere oferta

B LITZ vă propune spre vânzare o garsonieră spațioasă și luminoasă, aflată în proximitatea supermarket-ului Lidl din
zona Brestei, dar și în apropierea mijloacelor de transport în comun ( la 5 min. de mers ), farmacii, magazine, saloane.
Blocul a fost construit în anul 1975, unde fiecare locatar se poate bucura de o curte curată și linistită și locuri de
parcare în apropiere. Compartimentarea garsonierei este un decomandată astfel: hol, dormitor, baie și bucătărie (
izolată interior). Suprafața utilă este de 31 mp, iar ca îmbunătățiri regăsim: tocărie generală din pvc, ușă metalică la
intrare, aer condiționat, geam la baie. Nu ezita sî programezi o vizionare!!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Perfect pentru persoanele care isi doresc o zonă
liniștită!

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.


