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Apartament 2 camere 53.73 mp, zonaApartament 2 camere 53.73 mp, zona
exclusivista Tatarasi Sudexclusivista Tatarasi Sud

ID: ID: 80629AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 24.04.2023

Cartier: Cartier: Tatarasi
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.450€ 
Rata lunara: Rata lunara: 455,36 € 77.910€77.910€

Persoana de contactPersoana de contact

Daniel CioancaDaniel Cioanca
Franchise Manager Iași

+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: 53.73 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 1 /10

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 0
Tip Tip compartimentare:compartimentare:
Semidecomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: În construcție

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Semifinisat
Material Material constructie: constructie: Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz va propune spre vanzare un apartament de 2 camere aflat intr-un ansamblu rezidential din zona Tatarasi Sud.
Apartamentul este situat la etajul 1 din 10 avand o suprafata de 53.73 mp. Apartamentul este realizat folosind
materiale de calitate cu acces facil și aproape de punctele de interes . Poziționat în Tătărași Sud, Ansamblul
Rezidential se distinge printr-o arhitectură modernă, cu accente puternice și o volumetrie atractivă. Vă veți bucura de
avantajul de a locui într-o zonă urbană, dar verde a orașului! Distanța de doar 30m până la cel mai mare parc pentru
copii din zonă, garantează un trai liniștit și aer curat. Apartamentul are o suprafata totala de 53.73mp si este
compartimentat eficient, astfel: 1 living room (16.89 mp), în care puteti petrece clipe memorabile împreună cu familia și
prietenii, 1 bucatarie (6.54 mp), 1 dormitor (12.11 mp) , 1 baie (4.80 mp), 1 hol (7.63mp) si 1 balcon (5.76 mp). De asemenea,
exista posibilitatea achizitionarii unui loc de parcare la pretul de 10000 euro.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Apartamentul este ideal pentru un cuplu tanar sau in
varsta in cautarea unei oaze de verdeata in mijlocul
orasului.

ObservatiiObservatii
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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.


