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Apartament elegant de 2 camere, 69 mp inApartament elegant de 2 camere, 69 mp in
ansamblul nou!ansamblul nou!

ID: ID: 72679AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 22.11.2021

Cartier: Cartier: Bucium
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.455€ 
Rata lunara: Rata lunara: 479,26 € 82.000€82.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Bogdan VizitiuBogdan Vizitiu
Sales Office Manager

+40 332 444 177

office@blitz.ro

Contact agentieContact agentie

Fix:Fix: +4 0332 444 177
Email:Email: office@blitz.ro
Adresa: Adresa: 
- Str. Frumoasă, Nr. 4, Iași
- Iași, str. Sararie, nr. 20, jud. Iași

CaracteristiciCaracteristici

Numar camere: Numar camere: 2
Suprafata Suprafata utila: utila: 56.36 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 5 /5

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

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Modern/lux
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie: constructie: Beton,
Cărămidă, BCA
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Descriere ofertaDescriere oferta

Oportunitate! Blitz vă oferă spre vânzare un apartament de 2 camere, complet mobilat lux, distribuit pe o suprafață
totala de 69.17 mp, din care suprafața utilă reprezintă 56.36 mp iar balcon 12.81 mp. Apartamentul este situat intr-un
ansamblul rezidential nou, la etajul 5 din 5 cu orientare sud-vest, astfel incat lumina naturala este prezenta pe toata
perioada zilei. Apartamentul este compartimentat astfel: living, dormitor, bucătărie, hol, baie, balcon. Imobilul
rezidențial oferă multiple facilități pentru locatari, precum: loc de joaca pentru copii, spatii verzi foarte bine ingrijite,
supraveghere video permanenta, echipare cu lift Schindler, magazin la intrarea in complex si incarcare rapida gratuita
a masinilor electrice. Acces facil către mijloace de transport în comun: stație tramvai si bus, iar in proximitatea
imobilului puteți regăsi: farmacii, supermarket, școli, grădinițe, benzinărie. Apartamentul se vinde complet mobilat și
utilat lux. Există posibilitatea de a achiziționa și un loc de parcare la prețul de 4000 euro. Merită cu adevărat vizionat!
Pentru mai multe detalii, dar și pentru vizionări, nu ezitați să ne contactați.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Apartamentul este deosebit prin pozitionare,
finisajele si mobilierul de calitate si va aduce un plus
de valoare in viata oricui il va locui. Dedicat
familistilor, cuplurilor sau burlacilor.

ObservatiiObservatii

© BLITZ. Agentie Imobiliara Iași. © BLITZ. Agentie Imobiliara Iași. 

Toate drepturile rezervate

Orar :Orar : Luni - Vineri: 09:00 - 17:30 Adresa: Adresa: 
- Str. Frumoasă, Nr. 4, Iași
- Iași, str. Sararie, nr. 20, jud. Iași

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.


