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Spațiu comercial de 35 mp, zona Brazda luiSpațiu comercial de 35 mp, zona Brazda lui
NovacNovac

ID: ID: 81802SIC
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 26.04.2023

Cartier: Cartier: Brazda lui Novac
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 13€ 
Rata lunara: Rata lunara: 2,63 € 450€450€

Persoana de contactPersoana de contact

Dorian BonteanuDorian Bonteanu
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

Suprafata: Suprafata: 35.00 mp
Suprafata Suprafata teren: teren: mp
Tip spatiu: Tip spatiu: Casă m

Vechime spatiu: Vechime spatiu: Vechi
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Destinatie:Destinatie:

Dotari: Dotari: Mobilat/utilat
Material Material constructie:constructie:
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 1
Disponibilitate: Disponibilitate: Azi
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz propune spre închiriere un spațiu comercial situat în cartierul Brazda lui Novac în apropierea Școlii nr. 23. Zona
beneficiază de trafic intens atât pietonal, cât și auto. Suprafața de 35 mp dispune de aer condiționat, lăzi frigorifice,
încălzire electrică, cu posibilitatea de a oferi încălzire pe gaz, de asemenea cu posibilitatea de a pune la dispoziție și
instalație sanitară completă la cerere. Spațiul este ideal pentru orice activitate comercială precum magazin alimentar
sau general, birou, dar și alte activități comerciale.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.84.8 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Spațiul este bine poziționat, având în proximitate un
număr considerabil de blocuri de locuințe, astfel un
număr substanțial de potențiali clienți. Proprietarul
este o persoană foarte deschisă spre colaborare,
lucru ce reprezintă un bun avantaj.

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.


